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cívis romanus sum

(...) Római polgár vagyok. 
Okmányomon a százszor is elárult 
Krisztus-Király pecsétje ég, ragyog.

Az iskolás földgömbön rég kis ujjom 
földrészeken suhant át perc alatt, 
most az Isten földgömbjén járva,

[ fújom
a tarka szappanbuborékot.

Nem percekben, még nem isszáza- 
[ dókban, 

de időtlenségben gondolkozók, 
lábam pedig, ha vándorútra dobban, 
mindég népek térkép-rajzán mozog.

Országom az ország-feletti Róma: 
szüzek, mártírok, hitvallók derűt 
virágzanak itt, száll a szent aroma. 
Az én országom ott van mindenütt.

Törvénytáram elfér egy nefelejcs kis 
szirmán, azért, hogy soha ne feledd: 
„Szeresd az embert mind, ha mérget 

[rejt is, 
s szeresd az Istent mindenek felett!”

Az útjaim mind tiszta ölelések, 
a népek közt úgy járok, mint követ, 
a világtestvériség álma késhet 
több ezredévet-s holnap eljöhet...

Nincsen zsebem, tarisznyám kincsre, 
pénzre, 

egyetlen rejtektárcám a szívem, 
és bent az Isten forradalmi pénze: 
a szeretet ragyog tündérien.

Némely országban megállók. Kitárom 
a karjaim: rügyezni kezdenek, 
s mint mesebeli hószín fa-titánon, 
a lombomon sok kék virág remeg.

És nem hiába vándoroltam, érzem. 
Egy-egy országban megrázom 

[magam, 
a szél széthordja szirmaim zenésen, 
s Isten felé megyek tovább vígan.

Mécs László (1895-1978)

PASKAI LÁSZLÓ bíboros érsek, prímás:

II. JÁNOS PÁL PÁPA KÖSZÖNTÉSE
Imaszándékok

Októberre

N katolikus Egyház tisztelettel és 
imádságos lélekkel emlékezik arra, hogy 
húsz évvel ezelőtt, 1978. október 16-án 
a bíborosi testület Karol Wojtyla krakkói 
bíborost, választotta meg Szent Péter 
utódává, aki pápasága idejére a II. János 
Pál nevet vett fel.

Előttünk áll meghatározó egyénisége, 
hatalmas munkásságának még a leg
kiemelkedőbb eseményeit is nehéz 
volna felsorolni. Egyik fő küldetésének 
tekintette, hogy korszerűen megfogal
mazott tanítással vezesse a híveket a II. 
Vatikáni Zsinat megújulásának az útján, 
és megóvja őket azoktól az áramlatoktól, 
amelyek korunk eltechnizálódott, szeku
larizált beállítottságával az autentikus 
keresztény életet veszélyeztetik. Tette 
ezt egyrészt határozott hűséggel ahhoz 
a tanításához, amelyet Jézus Krisztus és 
az apostoli hagyomány az Egyházra 
bízott. Másrészről a nagy nyitottság 
vezette korunk minden egészséges 
áramlata és kezdeményezése iránt, 
amelynek találó megfogalmazását adta 
a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz 
intézett beszédében első magyarországi 
lelkipásztori látogatása alkalmával: „A 
Szentlélek mindig Új utakat sugall és ezt 
azokon az embereken keresztül teszi, 
akik mélyen, megélik hitüket. A mi fela
datunk az, hogy elfogadjuk az idők jeleit, 
és Szent Pál tanácsa szerint az 
evangélium fényénél ítéljük meg azokat: 
„Vizsgáljatok felül mindent, a jót tart
sátok meg” (Tesz 5,21).

A pápai szolgálat új stílusát vezette be 
azzal, hogy fáradhatatlanul felkereste a 
híveket az egész világon. Mint Róma 
püspöke folytonosan látogatta római 
egyházmegyéjének a plébániáit, lelki
pásztori utazásai során pedig bejárta az 
egész világot. Utazásainak belső szán
déka a Péternek adott megbízatás tel
jesítése volt, hogy valamennyi keresz
tény testvérét megerősítse a hitben 
(vö.Lk 22.23) Ezzel a várakozással és 
igénnyel gyűlnek köréje a hívek százez
res, sőt milliós tömegekben.

A NÁCIK PÁPA-RABLÁSI TERVE
A milánói katolikus egyetem Kortör

téneti Évkönyvének legutóbbi számában 
meglepő dokumentumot közöl a nácik 
azon tervéről, amely XII. Piusz pápa 
elrablására irányult. A comói és milánói 
fasiszta helytartók irattárából előkerült 
feljegyzésekből kiderül, hogy 1943-ban a 
náci birodalom végső leszámolásra ké
szült az Egyházzal.

Ennek érdekében tervet dolgozott ki a 
Szentatya elhurcolására. Hogy mindez ne 
legyen túlságosan egyértelmű, olasz 
katonáknak öltözött SS-legények hatol
tak volna be a Vatikánba és rögtön 
vérengzést kezdenek a kúriai tisztség
viselők körében. A támadás „megaka
dályozására” a Hermann Gö-ringről el
nevezett páncélos hadosztály bevonul a 
tett színhelyére és a pápa biztonságának

Mi magyarok örömmel emlékezünk 
arra, hogy két alkalommal köszönthettük 
őt hazánk földjén. Külön jelentősége volt 
a szabadság elnyerése után az 1991. évi 
lelkipásztori látogatásának, amikor az 
ország több városában megfordult. 
Emlékezetünkben megőrizzük, hogy 
augusztus 20-án a Hősök terén vele 
együtt újítottuk meg a Szent Istváni 
felajánlást a Magyarok Nagyasszo
nyának. Nagy örömmel köszöntöttük öt 
1996-ban Pannonhalmán a monostor 
alapításának ezredik évfordulóján és az 
azóta boldoggá avatott Apor Vilmos 
vértanú győri püspök városában.

Számunkra külön kitüntetés a nem
zetünk iránti megbecsülése és szeretete. 
Jól ismeri a magyar történelmet, a len
gyeleket és magyarokat összekapcsoló 
történelmi eseményeket, személyeket, 
szenteket. Amikor készült magyarorszá
gi lelkipásztori látogatására, hosszú időn 
keresztül tanulta és gyakorolta nyelvünk 
kiejtését, hogy saját nyelvünkön szól
hasson hozzánk. Ezt a megbecsülést 
hálás lélekkel köszönjük.

Az egyetemes Egyház pásztori szol
gálatának huszadik évében az élete ellen 
elkövetett majdnem végzetes merénylet 
következtében, a sokféle súlyos beteg
sége miatt ma egy törékeny testű, 
nehezen járó, idős emberre tekintünk fel. 
Még megszámlálhatatlan tömeg gyüle
kezik köréje, aki látni és hallani akarja őt. 
Az egész világon ő a legismertebb és 
legnépszerűbb ember, és ami ennél is 
többet jelent, ő az egész világon a leg
nagyobb erkölcsi tekintély.

Hálát adunk Urunknak, hogy Egyháza 
egyetemes pásztorává ilyen kiváló sze
mélyt választott. Kérjük, hogy kegyel
mével kísérje minden munkáját, külö
nösen is az Egyház felkészítését a 2000. 
jubileumi évre. Pápasága huszadik év
fordulóján még buzgóbb lélekkel kérjük 
érte Isten áldását régi imádságunk 
szavaival: „Tartsd meg Isten Szent 
Atyánkat, Krisztusnak helytartóját!"

Budapest: 1998 augusztus

szavatolására Németországba szállítja 
XII. Piuszt. Ezzel kezdetét vette volna a 
nagyszabású egyházüldözés.

A terv alighanem a comói fasiszta párt
vezető aggodalmaskodásán bukott meg, 
ő ugyanis nemzetközi felháborodástól 
tartott a pápa elrablása esetén. A Kor
történeti Évkönyvben megjelent doku
mentumban a náci vezetők a fasizmus leg
elszántabb ellenségének minősítik a 
katolikus egyházat. Az iratokból kiderül, 
hogy Ildefonso Schuster milánói bíboros 
ellen is „végső leszámolás” készült, mert a 
főpap már 1938-ban magára vonta a 
fasiszta rendszer haragját, miután nyíltan 
ostorozta a faji törvényeket és a náciz
must a bolsevizmussal egyenértékű nem
zetközi veszélyként említette.

MGY

1.
Imádkozzunk, hogy ahol a keresz

tények az isteni „Igét" felfedezik, abban 
megtalálják a Szentlélek működését.

Nagyon gyakran előfordul az életben, 
hogy emberek alkotnak műveket, ame
lyekben közvetve vagy közvetlenül a 
Szentlélek is megtalálható valamilyen for
mában. Több esetben anélkül, hogy az író, 
vagy a szereplő, esetleg a rendező erről 
tudomást szerezne A Szentléleknek nincs 
szüksége arra, hogy befolyása nyilvános
ságra kerüljön, avagy megfelelő érté
kelésre tegyen szert. Elegendő s egyben 
célja az, hogy aki olvassa, nézi vagy hall
gatja a művel, értelmével felfogja az isteni 
üzenet indítását. Másképp:az isteni indítás 
üzenetét. S ha felfogta, igyekezzen gondo
lataiba, meggyőződésébe továbbá telteibe 
beépíteni, esetleg erről megfelelő helyen 
szólni is.

A mi feladatunk a fenti lény tudomásul 
vétele, majd a tudatos figyelés: hol és 
milyen módon szól hozzám a Szentlélek, 
mi a mondanivalója, vagy hogyan vár- 
(hal)ja el valaminek a megvalósítását. Ily 
módon bizonyosan hamarabb felismerjük 
„rejtett” üzenetét, mintha eszünk ágába 
sem jut, hogy a mindennapi élet „egysz
erű” történéseiben, emberek mondataiban 
találhatunk oly üzenetet, amely közvet
lenül a Szentlélektől jön. Esetleg, ami 
Lélektől eltöltött emberi élettőből fakad. 
Sok ember azért nem fedezi fel a Szent
lélek állandó működését, mert nem gondol 
rá, hogy ilyen is van. Minden háború, 
gyűlölet, gonoszság... ellenére működik az 
isteni Lélek. Működése annyival szegé
nyebb és eredménytelenebb, amennyit mi 
nem használunk fel indításaiból.

2.
A „Világmisszió Napja" segítse elő a 

missziós munka szellemi és anyagi támo
gatását, ezért imádkozzunk.

Európában, bármely hazában élünk is, 
a „Misszió" szónak különleges értelme és 
jelentősége van. Kicsit exotikus színezetű, 
mindenesetre más, mint az általunk ismert 
egyházi felépítés pontosan meghatározott 
plébániák területével, munkájával, szoká
saival, hagyományaival, erkölcsével, pap
jával (papjaival) és így tovább.

Missziós papok előadásaiból értesül
tünk egészen más helyzetekről, amiket 
legfeljebb elképzelni tudunk, de a helyi 
nehézségeket, azok súlyát nem érezzük 
saját életünkben. Nem fáj nekünk a hívek 
szegénysége; hogy a pap utak hiányában 
lóháton közlekedik a hegyvidéki több 
tucat falujában élő híveihez-

A „ Világmisszió Napja” (nevezhetnénk 
a Missziók Világ-napjának is) feladata, 
hogy szolidaritást vállaljunk a kemény, 
kietlen sorsban élő, sorsukat mégis vállaló 
keresztényekkel. Szellemi és anyagi vo
nalon. A bensőséges imádság is egy lehe
tőség erre...

Fejős Ottó

Jó hazafinak lenni nehéz, de nem 
lehetetlen. Széchenyi
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BARTHA GYÖRGY (Budapest):

VÁLSÁGBA KERÜLHET-E A CIVILIZÁCIÓ 
A 20000. ÉV EURÓPÁJÁBAN?

Amikor a múlt század második felében vad egyházellenes kultúrharc tombolt 
Franciaországban, 1898-ban a párizsi Sacré Cceur bazilikában 111 vasutas ünne
pélyes fogadalmat tett egyházhűségük mellett. így született meg száz évvel ezelőtt a 
francia vasutasok katolikus egyesülete (UCCF). E példát más országokban is 
követték. Most a 11 ország résztvevői között először volt magyar, szlovák és 
fehérorosz küldöttség. (Molnár Ottó)

Prof. dr. Mehrle Tamás OP:

A világi hívek szolgálata az egyházban (7)
A Szentszék 1997 aug. 15-én kiadott rendelkezése alapján

A kérdés tárgyalásánál két szempon
tot kell első sorban figyelembe vennünk. 
Az egyik, a válság jeleit a jelenben kell 
fellelnünk, a másik, az európai civilizá
cióhoz szoros szálakkal kapcsolódik az 
észak-amerikai civilizáció, ezért azt 
mondhatjuk: ha az egyik válságba kerül, 
azt a másik sem tudja - fogja elkerülni.

A civilizációkat vallásuk, értékrendjük, 
életcéljuk, jogberendezésük, szokásuk, 
a házasságról, a családról alkotott felfo
gásuk, tradíciójuk és még sok tudat alat
ti tényező tartja fent.

A történelmi tapasztalat bizonyítja, 
hogy minden civilizáció saját értékének 
egyetemes értékként való terjesztésén 
dolgozik. Ideológiai, vallási hatások, 
életvitelek, szokások, vagyis az emberi 
egzisztenciát gyökerében érintő kérdé
sek átadása a cél. Ma e cél elérését a 
telekommunikáció, a médiák feletti ura
lom rafináltabbá teheti - tette -, de a cél 
megmaradt. Ha minden civilizációnak ez 
a törekvése, természetesen következik 
ebből az érintkezésbe kerülő civilizációk 
konfliktusa.

A sebezhető civilizáció
Az elmúlt évszázadban a civilizációk 

rendkívül sebezhetővé váltak a világot 
behálózó légi közlekedés, a turisztika, a 
kiterjedt nemzetközi kereskedelmi kap
csolatok, újabban az Internet és már 
hosszabb ideje a televízió által. Idesorol
ható még a munkaerő fluktuáció és még 
sok egyéb korábban nem ismert hatás.

A sebezhetővé válás természetesen 
minden civilizációra vonatkozik. Sokszor 
előfordul, hogy valamely civilizáció érté
kes elemét adaptálni próbálják, ugyan
akkor a honi környezetben a várt sikerek 
elmaradnak.

Egy magyar származású misszioná
rius 30 évig működött Japánban. Nyug
díjasként hazatelepült, így módom volt 
több időt együtt tölteni vele. Szerinte, aki 
fél vagy egy éves Japán tartózkodás 
után könyvet írt, csak felületes képet tud 
adni Japánról. Nem ismerheti a japán 
ember gondolkodásrendszerét, cseleke
detét, magatartását alapjaiban megha
tározó szellemét, attitűdjét. A látott dol
goknak belső összefüggését nem érti. 
Nem érti, mit miért kérdeznek, mon
danak, tesznek. Elsajátításukhoz japán
ná kell válni, de ez csak évtizedek alatt 
lehetséges. A globalizáció megszálottjai 
nem veszik figyelembe, milyen súlyos 
konfliktusokat hordoz ez magában. Pél
dául a napjainkban bontakozó ázsiai „kis 
tigriseknek” pénzügyi válsága, amely az 
igen nagy számban érintettek miatt 
súlyos problémákat fog még felvetni. Az 
európai és amerikai tőzsdemanipulációk 
ellen speciális ázsiai szellemű védeke
zés van kialakulóban.

Mit mondanok a szociológiai 
felmérések?

A fentiek ismertetését elkerülhetet
lennek tartjuk a kérdés „Válságba kerül
het-e a civilizáció a 2000. év Európájá
ban" megválaszolásánál.

Alapvető tétel: minden civilizáció ad
dig tud fejlődni és fenn maradni, egyen
súlya addig szilárd, amíg a külső hatá
sokat és az annak nyomán létrejövő 
belső jelenségeket fel tudja dolgozni. 

Úgy tudja beépíteni egyensúlyrend
szerébe, hogy az lényegesen nem vál
tozik. Nézzük, hogy az európai civilizáció 
ezeknek a kritériumoknak megfelel-e?

Szociológiai felmérések szerint: az 
európai populáció többsége nem tartja 
magát hitetlennek. Nem szabad azon
ban figyelmen kívül hagynunk az újabb 
jelenséget: „a többség a maga módján 
tartja magát vallásosnak”. Objektív köte
lező normát nem ismer el. Az európai 
civilizáció tekintélyellenessé vált. A 
hangsúly a személyiségi jogokra helye
ződött, a szubjektumé az utolsó szó, 
lehetővé kell tenni számára akaratának 
érvényesítését. Hogy vannak normák, 
amelyeknek alá kell vetniük magukat, azt 
az emberi szabadság elleni támadásnak 
tekintik. Ez az európai civilizáció egyik 
mai nagy problémája, gyökerét a kul
turális és erkölcsi rendről alkotott felfo
gásában találhatjuk. Az a kereszténység, 
amely a tetszik-nem tetszik szempontok 
szerint választ, elvesztette kapcsolatát a 
transzcendenciával, s a keresztény taní
tással összeegyezhetetlen normáknak 
ad teret.

A közhatalom soha nem hatalmazhat
ja fel a törvényalkotókat, hogy megta
gadják az élethez való jogot. Az abortusz 
és az eutanáziát engedélyező törvények 
által a kultúra, az európai civilizáció, a 
halál kultúráját terjeszti. A másság tisz
teletben tartásából folyóan, több európai 
törvényhozó testület engedélyezte az 
egyneműek házasságát, a magyar tör
vények ugyanezt élettársi kapcsolatnak 
ismerik el. Sőt, van olyan európai ország, 
amely engedélyezi, hogy gyermekeket 
örökbe fogadjanak.

Megalapozottan következtethetünk, 
hogy a cél a monogám keresztény csa
ládeszmény fellazítása illetve lerombo
lása.

II. János Pál pápa Evangélium Vitae 
kezdetű enciklikájában írja: „amikor a 
lelkiismeret, a lélek világos szeme a jót 
rossznak és a rosszat jónak mondja” 
(lz.5.20) már úton van a legnyugtala
nítóbb torzulás és a legsötétebb erkölcsi 
válság felé”.

A keresztény eszmények tudatos 
rombolása

Növekszik a társadalmi nyomás, hogy 
az Egyház lényeges dolgokban ma ér
vényes szabványokhoz igazodjon. E té
ren Magyarország mondhatni kísérleti 
terepnek minősül. A több évtizedes 
ateista agymosáson átment nemzetet a 
liberális eszme terjesztői vették célba. A 
lelki, szellemi ismeret hiányt, hátrányt 
kihasználva, tudatosan rombolják le az 
évezredes keresztény kultúra és ha
gyomány maradványait. A sajtó a tö
megkommunikáció egyeduralmát birto
kolva idegen szellemet, oktatást, zenét, 
szokásokat, öltözködést, nyelvezetet 
kényszerít a nemzetre. A hagyományos 
közösségek megsemmisítésére törnek, 
a természet feletti értékek lerombolása 
folyik.

Ezek együttes hatásával és a gaz
dasági élet megszerzésével, kedvük 
szerinti irányításával, az életszínvonal 
szabályozásával, a születések száma

A rendelkezés zárószava
A Szentszék a rendelkezést a püs

pökök lelkipásztori buzgóságára bízza 
abban a reményben, hogy követése 
majd bőséges gyümölcsöt terem és 
előmozdítja a hierarchikus és egyetemes 
papság közös szolgálatát. Ennek a fel
tétele, hogy az egyház minden tagjának 
sajátos képességét elismerjük, megvéd- 
jük, előmozdítsuk és okosan s határo
zottan megkülönböztessük és koordi
náljuk anélkül, hogy az egyesek 
szere-pét, teendőit vagy ezeknek a 
teológiai és jogi feltételeit egymással 
összezavar-nánk.

Nem szabad e kérdésben szem elől 
tévesztenünk, hogy ha egyes országok
ban igen nagy is a paphiány, másutt a 
hivatások igazi és biztató felvirág
zásának a tanúi vagyunk. Ezért a világi 
híveknek a papi szolgálatba való foko
zottabb rendkívüli bevonását csak 
átmeneti megoldásnak kell tartanunk és 
fő törekvésünket arra összpontosíta
nunk, hogy a Szentlélek segítségében 
bízva igazi keresztény optimizmussal a 
szolgálati papság hivatásait előmozdít
suk és ápoljuk.

Jelenlegi pápánk, - akinek szavait a 
rendelkezés sokszor idézi - elismeri, 
hogy a paphiány orvoslására az egyház 
törvénykönyve sok hasznos javaslatot 
tesz, azonban szükséges, hogy ezeket 
helyesen is értelmezzük, különben abba 
a hibába esünk, hogy azt, ami rendkívüli 
helyzetben, nagy paphiány esetében 
kivételesen meg van engedve, egye
temesen követendőnek tekintjük. A ren
delkezés tehát határozott követendő 
irányelveket állít fel, melyek, a papok tel
jes értékű lelkipásztori hivatottságának a 
tiszteletben tartása mellett, lehetővé 
teszik a világi hívek együttműködését.

Nem szabad a Szentszéknek e tö
rekvésében csak klerikális privilégiumok 
biztosítását látnunk. Nem ily kicsinyes és 
emberi önzés indította a Szentszéket 
ezen rendelkezés megírására, hanem 
egyszerűen Krisztus akaratának a tisz- 
teletbentartása és követése, aki egyhá
zát egyszersmindenkorra hierarchikus 
szervezettel látta el. Ezért a világi 
híveknek is csak a hasznukra szolgál, ha 
a rendelkezés irányelveit őszinte szívvel 
magukévá teszik. Ilyenformán ugyanis 
az egyházi hierarchia keretében, 

soha nem látott mélypontra zuhant. 
Évente egy nagyváros lélekszámával 
csökken a magyarság létszáma. Az 
eszményeket, az ideálokat, a gyermek
vállalást, kevesek hobbyjának tekintik. 
Úgy néznek rájuk, mint „akik boga
rasak”.

Széles körben eluralkodott ez a nézet: 
az Egyháztól a világhoz való alkalmaz
kodást, mind újabb és újabb enged
ményt, lazítást várnak. Úgy vélik, nem 
lehet megfogalmazni olyan abszolút nor
mákat, amelyek tiltják az ezen értékekkel 
minden körülmények között és minden 
kultúrában szemben álló konkrét cse
lekedeteket. Istennek, az Ö világfeletti 
uralmának nincs realitása.

„Válságba kerülhet-e a civilizáció a 
2000. év Európájában?" A feltett kérdés
re válaszolva: az európai civilizáció igen, 
a keresztény civilizáció nem. Az európai 
civilizáció ma már nem keresztény. Véle
ményünkkel nem állunk egyedül. „Több 

(Folytatás a 3. oldalon) 

melynek szolgálatukat felajánlják, saját 
képességeiket, adottságaikat egyre job
ban kibontakoztathatják és sajátos kül
detésüket egyre jobban teljesíthetik. 
Csak ha a világi hívek elfoglalják az őket 
megillető helyüket az egyház szolgá
latában, csak akkor lehet igazi egyházi 
„communióró” beszélni, a teljes egyházi 
közösség csak akkor válik eleven való
sággá.

Ha a rendelkezést figyelmesen elol
vassuk, lehetetlen észre nem vennünk, 
hogy a Szentszék nem holmi jóta
nácsokat akar adni a püspököknek, 
papoknak, világi híveknek, hanem 
kötelező erejű utasításokat. Ennek a jele, 
hogy az okirat a legfontosabb római kon
gregációk vezetőinek aláírásával van 
ellátva. Bizonyítja az is, hogy a rendelet 
kifejezetten helyteleníti az utóbbi évek
ben sok helyütt meghonosodott gyakor
latokat és épp azok orvoslására hozza az 
útasításokat. Erre mutat az is, hogy az 
okmány utolsó mondatában kijelenti, 
hogy nemcsak az eddig érvényben levő 
helyi törvények és szokások, hanem a 
Szentszéknek, vagy bármely más a 
Szentszéknek alárendelt tekintélynek ez 
ügyben „ad experimentum”, azaz kísér
letképpen adott engedményei, melyek a 
jelen utasításokkal ellenkeznek, ezennel 
visszavontnak tekintendők.

A rendelet a püspököket is alapvető 
felelősségükre figyelmeztetve idézve Sz. 
Pálnak Timoteushoz intézett intelmét: 
„Kérve kérlek az Istenre és Krisztus 
Jézusra... Hirdesd az evangéliumot, állj 
vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan 
érvelj, ints, buzdíts... maradj mindig 
meggondolt... teljesítsd szolgálatodat” 
(2 Tim. 4,1 -5). Sokaknak csakugyan nem 
tetszik majd a jelen okirat utasítása, de a 
püspököknek nem szabad emberi tekin
tetből hallgatniok, elsősorban ők fele
lősek az egyházért, nekik kell az egyházi 
fegyelemről is gondoskodniok s arra 
ügyelniük, hogy az egyházi törvények, a 
jelenlegi rendeletben kifejtett utasítások 
is mindenütt haladéktalanul végre legye
nek hajtva.

Mindez arra enged következtetni, 
hogy e dokumentumban nemcsak egy
házfegyelmi kérdésekről van szó, hisz a 
Krisztus rendelte egyházba vetett hitünk 
forog kockán. Krisztus papi egyházat 
alapított, az apostolokra bízta a hívek 
kormányzását és a II. Vatikáni zsinat 
szerint a szolgálati, azaz a hierarchikus 
és az hívek egyetemes papsága közt 
akarata szerint lényeges és nemcsak 
fokozatbeli különbség áll fenn. Épp a 
tény, hogy az egyház jelenleg pap
hiányban szenved, szükségessé teszi, 
hogy ne elégedjünk meg csak átmeneti 
megoldásokkal, a krisztusi papság esz
ményképét kell a maga eredetiségében 
felfognunk és minden torzító vonástól 
megtisztítanunk, mert csak így lesz 
vonzóvá és tud igazi papi hivatásokat 
ébreszteni.

Mint már említettük, a dokumentumot 
8 illetékes pápai hivatal prefektusa vagy 
vezetője írta alá. A pápa pedig 1997 aug. 
15-én tette aláírása által jogerőssé az 
okmányt.

A Szentszék a rendelet zárószavában 
Máriának, az egyház anyjának ajánlja az 
egész tárgyalt ügyet és kéri Öt, járjon 
közben Istennél, hogy az egyház tagjai 
megértsék és kövessék ezen utasí
tásokat.

(Folytatjuk)
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Madridi levél

NEVEK ÉS SZENTEK
Béniéi spanyol község tanácsa félmil

lió peseta jutalmat kínált fel azoknak, akik 
fiukat Bárt ölömé névre keresztelik. A 
XV. század óta Szent Bertalan apostol a 
település védőszentje, s ez a keresztnév a 
múltban gyakori is volt. Manapság azon
ban senki sem akarja, hogy fiát Barto ló
nak becézzék vagy csúfolják.

A névadás mindenütt érdekes dolog, s 
részben hagyomány, részben divat kérdése 
is A magyar látogatónak feltűnhet, mennyi 
és milyen különös spanyol keresztnév 
van. Görög (Teófilo, Heliodora) és 
latin eredetűek mellett (Cl au dió, Con- 
stancia) akadnak vizigótok is (Her- 
menegildo, Edelmira), hogy ne is 
beszéljünk az újabban átvett angolszá
szokról (Jennifer, Samanta). Sok 
férfinévnek, - mint Gergely, Tamás, Ignác, 
- megvan a női megfelelője (Gregoria, 
Tomasa, Ignacia), az Erzsébetnek 
(vagy Izabellának) pedig férfi alakja: 
ísabelo. A Cruz (Kereszt) és Tri- 
n i d a d (Szentháromság) nevet a múltban 
egyaránt adhatták fiúnak és lánynak; ma 
kizárólag az utóbbiak kapják, mint az 
erények nevét is: Esperanza (Remény) 
és Cáridad (Szeretet).

Ritka dolog, hogy kislányt Máriának, 
„csak Máriának" kereszteljenek. A Mária 
nevek száma végtelen; a leggyakoribbak 
Maria dél Carmen (Karmelhegyi 
Boldogasszony), Marí a Dolores (Fáj
dalmas Szűz), Maria dél Pilar (Osz- 
loponálló Szűz Mária), de van Con- 
cepción (Fogantatás), Inmaculada 
(Szeplőtelen Szűz), Encarnación 
(Megtestesülés), Presentación (Be
mutatás a templomban), Purificación 
(Tisztulás), Asunción (Mennybeme
netel), Mii a gr os (Csodatevő Szűz), 
Rosario (Rózsafüzéres Szűz) és Pa lő
ni a (Galambos Szűz Mária) is Egyesek 
külföldi (Lourdes, Fatima), mások 
belföldi zarándokhelyek, kegyképek nevét 
viselik, mint a katalán Montserrat és a 
madridi Almudena. A spanyol fővá
rossal kapcsolatos a minden bizonnyal 
leghosszabb női név is: Maria de la 
Flór de Lis (Liliomos Szűz Mária), 
melyből a mindennapi életben Marilis 
lesz. A felsorolást még sokáig folytat
hatnánk, ami a spanyolok hagyományos 
Mária-liszteletét is bizonyítja.

A külföldit az is meglepi, hogy itt 
Jézus névre is keresztelnek (Jesús, ha 
fiú; Jesusa vagy Maria Jesús, ha 
lány). A spanyol pedig azon csodálkozik, 
hogy egyes országokban az ortodoxok a 
Krisztus nevet is adják. Számunkra vi
szont az is különös, hogy férfiember 
második neve Mária is lehet, pl. Jósé 
Mária (József Mária). Ez ugyan nem 
spanyol specialitás: a híres német zene
szerzőt Cári Maria von Weber-nek 
hívják, Voltaire tisztességes neve még 
Fran^ois-Marie Arouet volt.

Régebben sok helyen első vagy második 
keresztnévként azt szokták adni, melyet „a 
gyerek magával hozott’’, a szentét tehát, 
akiről születése napján emlékezett meg az 
egyház- Ilyenkor is azonban öt-hat név állt 
rendelkezésre. Más kérdés, mennyit tud
nak manapság főleg a fiatalabb nemze
dékek védőszentjükről. Sok függhet itt a 
családtól is, - mondhatnánk talán, éppen a 
nagyszülőktől, - különösen azóta, hogy az 
állami iskolákban a hittan már nem 
kötelező tárgy. Egyeseknek eszébe sem jut 
soha, hogy eredetileg a naptárban szerep
lőket égi pártfogójuknak és pél
daképüknek szánták. No de ez sincs 
csak spanyol földön így.

Rónai Zoltán

KADA LAJOS ÉRSEK, 
MADRIDI NUNCIUS MÜNCHENBEN

Múltkori számunkban már nem volt idő és hely megemlékezni a müncheni Szent István nap 
eseményeiről. Kis késéssel most közöljük a beszámolót.

Legnagyobb nemzeti ünnepünk, Szent 
István király ünnepe alkalmából augusz
tus 23-án Kada Lajos érsek, madridi nun
cius celebrált főpapi szentmisét a mün
cheni Damenstift templomban. Az ün
nepélyes bevonulás után a helyi plébános 
köszöntötte az ünneplő közönséget és egy
házi közösségünk jeles vendégeit, köztük 
Püspök László müncheni főkonzult, a 
miséző főpásztor aranymisés germanikus 
társait: P. Tóth Miklós limai magyar misz- 
szionáriust Peruból és msgr. Wilhelm 
Havers ny. plébánost Dél-Tirolból, vala
mint az együtt miséző papokat: Fejős Ottó 
németországi magyar főlelkészt, dr. Frank 
Miklóst, a Magyar Karitász Münchenben 
élő elnökét, Gustavo Watson Rómában 
tanuló fiatal misszionárius papot Mexikó
ból, Merka János lelkészt, és minde
nekelőtt egyházi közösségünk legma
gasabb rangú vendégét, magyar hazánk 
kiemelkedő és jeles egyházi személyiségét, 
dr. Kada Lajos aranymisés nuncius 
érseket, a magyar vatikáni diplomata 
főpapot Madridból.

Az aranymisés főpásztor szentbeszé
dében rámutatott Szent István királyunk 
keresztény elvekhez és törvényekhez való 

Kada Lajos érsek, nuncius (első sor középen) a müncheni Damenstift 
templomban az aranymiséjén koncelebráló paptestvéreivels néhány 

ministránssal

VÁLSÁGBA KERÜLHET-E A CIVILIZÁCIÓ 
A 20000. ÉV EURÓPÁJÁBAN?

(Folytatás a 2. oldalról)

évszázados bomlási folyamat ered
ménye képpen Európa arra a pontra 
jutott, hogy esetleg végleg szakít ke
resztény gyökereivel...” (Távlatok 
1997/6. Krommer István cikkéből).

Kemény beszédnek tűnhet, de figye
lembe kell vennünk, hogy az európai 
civilizáció törvényei nem tükrözik, hogy 
alkotóik keresztények lennének. Tehe
tetlenül állnak a bűnözéssel, a korrup
cióval szemben. A személyiségi jogokra 
hivatkozva a bűn, a becstelenség mesz- 
szemenő védelmet kap.

A bevezetőben említettük: minden ci
vilizációnak célja, saját értékének egye
temes értékké való nyilvánítása. Ha az 
érintkező civilizációk egyike megérzi a 
másik gyengülését, a rendelkezésére 
álló eszközökkel támadja. „Az iszlám 
világ alapérzése ma ez: a nyugati né
peknek már nincs erkölcsi üzenete, a 
keresztény vallás leköszönt. A keresz
tényeknek sem erkölcse, sem hite nincs 
már, csak valamilyen modern felvilá
gosult eszme töredékét birtokolják". 
(Ratzinger: A föld sója c. könyvéből). 

hűségére, szavahihetőségére és hiteles 
keresztény életmódjára, és kihangsúlyoz
ta: „Valóban egy új honalapításra van 
szükség minden téren, a gazdasági, a 
szociális, a kulturális, az anyagi és szellemi 
élet minden terén, különösen fontos a 
közerkölcsök javítása, az erkölcsi és 
vallási értékek újrafelfedezése, az azokra 
való tudatos és következetes nevelés és 
azoknak őrzése és erősítése „Szent István 
egyéni és családi életének utánzására, 
állapotbeli kötelességeik hűséges teljesí
tésére szólította a kiillföldön elő magya
rokat, hogy ezáltal megbecsülést szerez
zünk a magyar névnek. Miért segítenék 
külföldi közülietek és egyének az otthoni
akat, amikor az itt élő magyarok nem 
tudták magukat megbecsülteim? ”

Mise végén a templomot zsúfolásig 
megtöltő magyar hívek lelkes imája szállt 
az ég felé: Isten áldd meg a magyart. Kada 
Lajos érsek atyát és madridi apostoli nun
cius urat aranymiséje alakalmából ezúton 
is tisztelettel köszöntjük és a jó Isten 
bőséges áldását kérjük további főpásztori 
életére

Cs.F. (A müncheni Értesítőből)

Szinesbőrű lesz-e a következő pápa?
Az európai civilizáció súlyos kihívással 

áll szemben. A felvetett érvek bármen
nyire igazak, mégsem jelentik azt, amit 
sejtetni engednek. Nevezetesen, hogy a 
kereszténység kihalásra lenne ítélve. 
Emberi szempontok alapján eluralkodott 
bennünk ez az érzés, de épp a számbeli
leg lecsökkent kereszténység korszaka 
képes a tudatosabb kereszténység ele
venségét felmutatni. Olyan embereket, 
akiket a kereszténység belülről fogott 
meg. Akik a fájdalmas valóság elvise
lésére és megváltoztatására táborhegyi 
kinyilatkoztatást kapnak. Misztikus lé
lekkel betekintenek a magasságokba és 
mélységekbe, ezért a látszat ellenére 
hisznek Jézus Krisztusnak: „bízzatok, én 
legyőztem a világot.” Az Úr a kevesek 
hűségét értékelve már sokszor belenyúlt 
a történelem menetébe. Nála semmi 
sem lehetetlen. Az emberek lélekben és 
gondolkodásmódban megújulnak. Eset
leg egy zseniális honmentő által. Ezzel 
kapcsolatos jóslásokba nem bocsátko
zom.

A magyar géniusz, Prohászka azt 
mondta: Ha Isten elhatározta hogy meg
váltja a világot, akkor öt ebben az em
berek hűtlensége és gonoszsága nem 
tudja megakadályozni. Az európai és 
amerikai civilizáció nem tekinthető a 
keresztény civilizáció és kultúra egyetlen 
letéteményesének. Könnyen lehet, hogy 
a következő pápa esetleg színes bőrű 
lesz. Ha ez bekövetkezne, csak megis
métlődne, ami már az apostolok korában 
történt. Szent Pál az Efezusiakhoz írt 
levelében írja: „kinyilatkoztatásból is
mertem meg a titkot., e szerint a po- 
gányok Krisztus Jézusban társörökösök, 
egy testhez tartoznak és az evangélium 
által az ígéret részesei." Tudjuk, hogy az 
apostoloknak ez a tanítása a zsidókból 
lett keresztények vélt előjogát vette el és 
körükben nem aratott tetszést.

Az Egyház kimeríthetetlen tartalékai
A kor vívmányainak egyike-másika, 

rendkívüli óvatosság mellett, csak egé
szen steril, szinte matéria feletti vagy 
kívüli körülmények között állítható elő. 
Még csak a kezdeténél tartunk, a gyor
sulás követhetetlen. Eddig az atombom
ba és a csernobili katasztrófa volt a 
legsúlyosabb jel. Biztosak lehetünk ab
ban, hogy az ember klónozásával nem 
fog a tudomány próbálkozni, vagy hogy 
titokban nem végeznek génsebészetet? 
Ezekre nincs garancia, csak a kezdetnél 
tartunk. A gyorsulás törvénye olyan, mint 
a szabadesésé törvénye. Az ember rálé
pett egy útra, amelynek irányát, mecha
nizmusát, következményeit nem fogja 
tudni kézben tartani. Mennyi következe
tességgel találkozunk a technikában: pl. 
alkalmas-e egy anyag a neki szánt fela
dat elvégzésére? (Pl. golyóálló, mégis 
áttetsző, hőmérsékleti ingadozástűrő, 
erős legyen, de könnyű, hogy a légi 
közlekedésben használható legyen stb.) 
Az előbb tárgyalt súlyos problémák 
megfelelő erkölcsi biztosításra, a felté
telek megteremtésére az ember távolról 
sem gondol olyan alaposan, mint teszi 
ezt az anyag esetében. Pedig: a tudo
mány a világot létében fogja veszélyez
tetni, ha az ember nem nő fel e nagy fela
dathoz.

Egy kérdés megbeszélésénél Einstein 
azt mondta Heisenbergnek: „vigyázzon, 
nagyon ingatag talajra tévedt”. Ilyen in
gatag talajra tévedt a modern tudomány.

Az európai civilizáció helyzete azért 
látszik aggasztónak - ha nem is 2000- 
ben fog ez kulminálni -, mert éppen 
akkor találkozik ezzel a problémával, 
amikor a kereszténységből eltávolodik. 
Éppen azt dobja el magától, amire legin
kább szüksége lenne.

Henri de Lubac az egyházról írt köny
vében mondja: „azok hagyják el a szent 
Egyházat, akik mindent tőle kaptak... A 
keserű, egyetemes és értelmetlen kritika 
szele elcsavarja a fejeket és megrontja a 
szíveket. Az Egyház ma szokatlanul nagy 
erőfeszítést követel övéitől. Olyan erő
feszítést, amely megfelel egy robba
násszerűen átalakuló kor szükségle
teinek. Ha ezt komolyan vesszük, 
elérkezik a Világ és az Egyház számára 
az új tavasz.

Az Egyház látja és ismeri a kor prob
lémáit, nagylelkűen önzetlenül siet az 
ember segítségére. Nem üres szóla
mokkal, hanem gazdag tapasztalataival. 
Kimeríthetetlen tartalékai miatt mond
hatjuk: a kereszténység annyira új, hogy 
még el sem kezdődött.

*

Elhangzott az európai katolikus vasutasok 
13-ik kongresszusán Lyonban (május 20- 
24-ig), melynek „Keresztény Európa 2000- 
ben" volt a témája.
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MÉGEGYSZER: KI VOLT SÁRAY JÚLIA? G YERMEKEKNEK
Olvasóink bizonyára emlékeznek még, hogy Apor Vilmos boldoggá avatása kapcsán 

három folytatásban adtunk közre ismeretlen részleteket Sáray Júlia győri tanárnő 
kéziratban maradt visszaemlékezéseiből. Folytatásként idei márciusi számunkban „Ki 
volt Sáray Júlia?" címmel Kölcze Éva, a Kastli Magyar Gimnázium volt tanárának 
hozzám küldött levelét közöltük, amelyben lelkes szavakkal mutatja be életközelből 
Sáray Júliái, aki neki a győri tanítóképzőben osztályfőnöke volt. Sajnálkozva fűzte 
hozzá, hogy innen írt leveleire már nem kapott választ, később úgy hallotta: Nagyon 
komisz körülmények közt halt meg Budapesten... Névtelenül tűnt el a kommunizmus 
éveiben a magyar szellemiség egyik kiváló alakja". Ezek után két hosszú levél érkezett 
hozzám Sáray Júlia még élő legközelebbi rokonaitól: Frankfurtból dr. Lippay 
György-tői, valamint a Sáray-Lippay családi tradíciókat őrző dr. Sáray berenc 
szombathelyi ügyvédtől. Utóbbi fényképet és gyászjelentést is mellékelt. A két ter
jedelmes levél fontosabb megállapításait kivonatosan - ahol lehet - szó szerint teszem 
közzé.

Dr. Sáray Ferenc 
írja Szombathely
ről: „Vérszerinti 
nagynéném (a 
családban Jula) 
1912-ben született 
Kassán, ahol a 
gyermekkort, ösz- 
szesen 11 évet 
töltött. Mivel a 
nagyapa 1919-ben 
nem volt hajlandó 

letenni a szlovák esküt, családjával 
postavagonba rakták és kirúgták (sic!) 
Kassáról”. Szegedre kerültek, ekkor ment 
az első' gimnáziumba, az Árpádházi Szent 
Erzsébet gimnáziumba. Itt érettségizett és 
a Szegedi Juhász Gyula pedagógiai főis
kolát kezdte látogatni. Egy évet Kisvár
dán tanított, innen került Budapestre az 
Angolkisasszonyokhoz és ebben az évben 
doktorált pszichológiából. Az új tanévet 
1937-ben már Győrben kezdi. Amikor a 
Felvidék visszajött, Jula „mint repatriáló 
értelmiségi", egyedül visszament Kassára 
tanítani. „Itt úgy emlékezem, két évet 
maradt, de visszajött Győrbe. A tanító
képző épületében lakott, szemben a volt 
Magyar Vagon és Gépgyár”, amiből a Wil- 
helm Pick Gépgyár lett. Győr első terror
bombázásakor „az egyik eltévedt bomba 
épp a Jula lakásában robbant s a 
romeltakarítás után egyetlen-egy mokkás 
ezüstkanalat tudhatott magáénak. Ekkor 
költözött be a győri Püspökvárba és a 
háborút itt vészelte át. A püspök úr halála 
után ősszel kapott lakást Girtler Mária, a 
tanítóképző igazgatójával közösen. Ami
kor kitudódott Apor püspökhöz fűződő 
kapcsolata, azonnal áthelyezték Sopron
ba a József Attila humán Gimnáziumba 
magyar-történelem tanárnak. (Afféle de
portálás és degradálás!) Itt 1960-ig taní
tott, az Ógabona-tér 8-ban lakott.

SZENT DONÁT

A dombokon a szőlő zöldarany már. 
Oly kék a köd, akár a szilva hamva. 
Az őszi égről csillag hull rohanva. 
Szüretre készülődik gazda, kalmár.

Csikordul jókorát a pince zárja. 
Nagy zűrzavarban áll az udvar-színtér. 
Hordót gurít, puttonyt javít a pintér, 
s a régi dongát új abroncsba zárja.

S hadak sorjázzák már az ősi dombot. 
11a tán a gazda nyár szakán borongott, 
Most dalra kel, mert színig telt a kádja.

A must pezseg; oly édes, mint a színméz. 
A z őszi tájon Szent Dónál tekint szét, 
s a jó gazdát és új borát megáldja.

Harsányi I.ujos (1883-1959)

1960 nyarán létrehoztak Budapesten 
egy „Központi Gyermekideggondozó In
tézetet” és Schnell János professzor azon
nal maga mellé vette Julát, akkoriban” az 
egyetlen gyermekpszichológust”. Ami
kor Schnell professzor nyugdíjba ment, 
Jula lett az Intézet vezetője, amíg ő is, az 
1970-es évek elején nyugdíjba vonult. 
Egyébként hallatlan munkabírása volt, 
munkáján felül a Magyar Telvízióban 
gyermekpszichológiai műsort vezetett, 
számtalan nemzetközi konferencián és 
író-olvasó találkozón vett részt mun
katársaival. Egy ilyen alkalommal „Eger
be kellett mennie,de az autóban neki nem 
jutott hely, így ő a gyorsvonattal jött- 
ment. Egerből visszafelé a gépkocsivezető 
elaludt és épp azzal a vonattal ütközött 
össze, amin a Jula volt. A kocsiban levők, 
mind az öten meghaltak. Ezután már nem 
folytatott tv-s szerepléseket...”

Győrben ismerkedett meg Apor püs
pökkel azon a címen, hogy mindketten az 
Alföldről kerültek Győrbe. „Családunk
nak - idézem a levelet - semmi kapcsolata 
nincs Gyula városával azonkívül, hogy 
többször kirándultunk oda”... Való igaz, 
ha Sáray Júliáról, vagy „Juci-néniről (így 
szólították a tanítványai) esett szó, csak 
szuperlatívuszokban emlegették. Soha
sem tanított: n e ve 11, a megjelenésével, a 
mondanivalójával. Sohasem hallottam, 
hogy bárkit is szidott volna, sohasem 
büntetett. Feltűnő jelenség volt, idős 
korára is megmaradt az éjfekete haja, 
187 cm magas, kisportolt alkat volt, jó 
mozgású, társaságbeli, több nyelven 
beszélt....... Jula naplójáról mindig is
tudtam, de épp úgy titkolta, mint a ver
seit”.

1981-ben megtudta, hogy halálos 
beteg. Ettől kezdve mindig úgy élt, hogy 
az Úr bármikor magához szólíthatja. A 
követ-kező évben kétszer is operálták. 
1983 január 7-én úgy ment be a Szent 
János kórházba, hogy mindenkitől elbú
csúzott. Utolsó akaratának végrehajtója 
én vol-tam. Nem csinált végrendeletet, 
csak megkért, hogy a szekrényben lévő 
táskában lévő iratokat intézzem el. Január 
28-án halt meg. Búcsúztatása a budapesti 
Far-kasréti temető ravatalozójában volt, 
kb. 50-70 koszorú, virágcsokor lehetett, 
annak ellenére, hogy a gyászjelentésre 
ráírattam: mellőzzük a részvétnyilvánítás
nak ezt a módját. De a Magyar Tudo
mányos Akadémia, a Honvédelmi Minisz
térium és számos közintézmény is 
koszorút küldött és képviseltette magát. 
(Ui. A sorköteles kiskatonák lelki gond
jaival egyedül ő törődött. Ezen a téren 
nem lett utóda). A budapesti hamvasztás 
után Szombathelyre szállították, s a be- 
szentelés után helyezték örök nyugalom
ra. „Azóta - ismét idézem Sáray Ferenc 
levelét - tehát 14 éve minden vasárnap a 
Kálvária templomba járunk reggeli szent
misére, mert az altemplomban van a 
családi sírbolt. És Jula születésnapján 
mindig egy szál virág van a vázában. 
Fogalmam sincs, ki teszi oda.”

Közre adja: Szamosi József

Juj! Már megint egy injekció. Ijedt 
gyermekszempár és egy kis húzódás 
szokott a soron következő védőoltás elő
játéka lenni.

Bevallom, annakidején én is féltem és 
csak a röpke fájdalom járt az eszemben, 
nemigen gondolva arra, hogy mennyi 
szenvedéstől óvhat meg a belém oltott 
szérum. Az orvostudomány előreha
ladtának és a széleskörű védőoltásoknak 
köszönhető Európából visszahúzódtak a 
tömegeket pusztító járványok. Régebb 
viszont egész vidékek néptelenedtek el, 
amikor egy-egy fertőző betegség felütötte 
a fejét.

így volt ez Jézus korában is. Az október 
11-én elhangzó evangélium tíz leprás 
beteget mutat be. Fertőző betegségük 
miatt a társadalomból kirekesztve, a 
gyógyulás legcsekélyebb reménye nélkül 
tengődtek, várva a biztos halált. Várat
lanul azonban mégiscsak felvirradt egy 
reménysugár.

Egy napon a názáreti Jézus járt a 
vidékükön, akiről mindenki tudta, hogy 
több betegnek csodálatos módon vissza
adta már az egészségét. Az élni akarás 
arra sarkalta őket, hogy megkeressék 
Jézust. „Még messze voltak, amikor már

FIATALOKNAK
Az évközi 28-ik vasárnap olvassuk 

Szent Lukács evangéliumából:
„(Jézus) amikor az egyik faluba betért, 

tíz leprás férfi jött vele szemben.” Még 
messze voltak, amikor megálltak és jó 
hangosan kérték: "Jézus, Mester! Kö
nyörülj rajtunk!” (Lk 17,11-19)

Nagyon sok kérdésre, ami az idők 
folyamán felmerült, tudjuk a választ. 
Nagyon sok gondol, bajt, messze űz 
tőlünk az emberi tudás és tapasztalat... De 
hányszor kell még ma is megtoppannia az 
észnek, az emberi jóakaratnak megold
hatatlan vagy legalábbis annak látszó ada
tok, helyzetek előtt.

Tíz leprás tart a mindennapi koldulás 
után a pihenőhely, az éjszakai szállás felé. 
Lassú, vontatott vonulásukat csak a régi, 
kopott fakereplők fülsértő, figyelmeztető 
hangja kíséri: Maradj távol! Félre, mert 
tisztátalan vagyok, ragályos beteg... Ke
zükben szutykos edény, ételmaradék, 
amit néhány istenfélő adakozó tett ki az 
út-szélére, hogy azután azonnal vissza
húzódjanak a biztonságot jelentő négy fal 
közé. Ki akar a bajjal, ragállyal talál
kozni?!

Összefogott tíz ember, összehozta 
őket a közös sors, a közös nyomorúság. Az 
egyik szegényebb, elesettebb, mint a má
sik. Kiközösítve a közösségből, kiközö
sítve a családból, a hit gyakorlásából, a

INNSBRUCKI TANULMÁNYI 
NAPOK

A KMÉM-Pax Romana 1998.október 
15-18 között tartja az immár hagyo
mányos Innsbrucki Tanulmányi Napokat. 
Az. idei konferencia témája:

Miért épít az ember és Magyarorszá
gon miért éppen így?

Az előadók Magyarországról: dr. Kun- 
szt György kulturfilozófus, Gerle János 
építész, Prof. dr. Vámossy Ferenc épí
tész-történész, Pap Gábor művészettör
ténész,

Nyugatról: Dr. Alapy-Szabó Emese 
pszihiáter (Innsbruck), Polgár Kornél 
építész (Hollandia), Galambos Miklós 
építész (Magyarország-Svájc).

A csütörtöki elmélkedések vezetője: 
P. Mustó Péter SJ (Magyarország), a 
vasárnapi homilia: dr. Frank Miklós a 
Magyar Karitász igazgatója (Német
ország).

megálltak és hangosan így kiáltottak: 
Jézus,Mester! Könyörülj rajtunk! Ő rájuk 
tekintett égy így szólt hozzájuk: Menjetek 
és mutassátok meg magatokat a papok
nak. Útközben meggyógyultak."

A Jézussal való találkozás és a beléje 
vetett bizalom meghozta nekik a gyó
gyulást. Ez számukra is elgondolkoztató 
lehet.

Ha nem is roncsolja testi egész
ségünket gyógyíthatatlan betegség, azért 
még lelki kórjainkkal nemegyszer farkas
szemet kell néznünk. Milyen könnyen 
belopakodik életünkbe például egy kis 
büszkeség. Iskolai sikereink gyorsan oda 
vezethetnek, hogy különbnek képzeljük 
magunkat másoknál, lenézzük őket, 
megfeledkezve a szüléinknek, nevelőink
nek, s a jó Istennek kijáró háláról. Vagy 
talán az irigység vakít el bennünket. 
Társaink sikerei mint izzó parázs égetnek 
minket és barátságtalanokká tesznek.

Milyen jó lenne, ha bajaink, gyengesé
geink felléptekor idejében Jézus segít
ségét is kérnénk. Gyógyító erejével és 
tanácsaival felszerelkezve biztosabb, 
gyorsabb lenne a gyógyulás.

János atya

faluból. Összefogtak, mert így találtak egy 
parányi vigasztalást, támaszt. Összefog
tak, mert a betegségnél, a fájdalomnál 
jobban fájt a kiközösítés, az utálat, a 
magányosság. Kihez tartozni? Mi szükség 
rám? Senki sem gondol rám csak félelem
mel, megvetéssel... Kiközösítve lenni, 
magányosan élni, az élet értelmét, célját 
nem találni, ugye ma is időszerű, ismert 
problémák?

Jézus közeledik felénk. A gyógyító, a 
szabadító, a nagy ajándékozó, aki még 
talán neked is tud adni valamit. S fel
harsan a kiáltás: „Jézus! Mester! Kö
nyörülj rajtunk”

Jézus szavára megtisztulnak, fejvesztve 
de már gyógyultan futnak a papság, a 
hivatal elé, az is ismerje el a csodát, a 
szabadulást. Futnak a visszakapott élet 
felé. De nem mind, csak kilenc. A tizedik, 
a legutolsó visszatér. Neki Jézus szava 
nem csak „bőrét”, hanem szívét is 
érintette. Vissza Jézushoz, aki neki már 
több, mint csodadoktor, tudós rabbi, aki 
megtisztította testét: Ő a hit, az igazi 
emberség adományozója és megteste
sítője. Jézus útra meghallgatja őt és újra 
bocsátja. Ezt mondja neki-nekem, a tize
diknek: „Állj fel és menj! a hited meg
gyógyított!”

Pál atya

A tanulmányi napok helye: „Haus dér 
Begegnung” - Innsbruck, Tschurtschen- 
thalerstr. 2/a, A-6020 Innsbruck,

Felvilágosítás:
Dr.Meleghy Tamás
T.: 0043-512-507 7305,
Dr. Szentkereszty György
T: 0043-512-583044

ELŐZETES!

A nyugat-európai magyar lelkészek 
következő Európai Magyar Papi kon
ferenciája 1999. Május 3-6-ig lesz 
Schönstatt/Wallendarban (Belgium). 
Ezzel kapcsolatosan az európai püs
pöki delegátus újév elején még levél
ben értesíti az érdekelteket.
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CSERHÁTI FERENC (München):

A müncheni magyar lelkipásztori 
szolgálat rövid története

A 19. század második felétől egyre 
több magyar érkezett Münchenbe: 
festők, művészek, iparosok, kereske

dők, munkát keresők, akik aztán egy 
korábbi asztaltársaságból 1886-ban 
megalapították a müncheni Magyar 
Egyletet, amely átélte az első és a 
második világháborút. 1938 előtt a ma
gyarok száma a bajor fővárosban pár 
százra tehető.

All. világháború vége másfél milliónyi 
magyar menekültet ért Ausztria és 
Németország területén. A menekültek 

egy része Bajorországba került, sokan 
közülük a feldúlt és szétbombázott Mün
chenbe, ahol a Bajor Vöröskereszt oltal
ma alatt a Simmern Schuleban, illetve a 
Fűnk kaszárnyában hamarosan úgy
nevezett magyar tábort létesítettek. A 
katonai és polgári menekülőkkel papok 
is érkeztek, főleg tábori lelkészek, akiket

FARAGÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 
ESZTERGOMBAN

Az esztergomi Főszékesegyházi Kincs
tárban augusztus 18-án nyílt meg Müller 
György faragó művész „Magyar Motívu
mok Bajorországból” című kiállítása. 
Megnyitotta Paskai László bíboros
prímás, majd Cséfalvay Pál kanonok, 
művészettörténész mutatta be a kiállítást 
és ismertette a művész pályafutását.

Müller György 1943-ban született, Ma
gyarországot 1956-ban hagytad. 1959-től 
a németországi Kastl-i magyar Gimná
ziumba jár, ahol 1967-ben érettségizik. 
Ezt követően a Köln-i Sportfőiskolán 
néptánc, színház-tánc illetve pantomim 
szakon diplomázott. Kölnben megala
pította a magyar „Bokréta együttest”, 
amely 15 évig működött. 1979-ben kol
légiumi nevelőként kezd dolgozni régi 
szeretett gimnáziumában. Az ő igyeke
zetére a bajor kultuszminisztérium által 
elfogadott tantárgy lett az 5-7. osztályok
ban a fafaragás és néptánc. Az önkéntes 
alapon működő „Tinódi Együttes” és a 
fafaragó szakkör egyaránt Müller György 
létesítése. 1998-ban testnevelő tanári ki
nevezést kapott Burg-Kastlban.

Az esztergomi kiállítás október 31-ig 
megtekinthető. (Sz) 

dr. Hász István tábori püspök 1945 
áprilisában azzal az általános felszólí
tással eresztett szélnek Németország
ban, hogy mindenkori tartózkodási 
helyükön jelentkezzenek a helyi püspök
nél és környezetükben próbálják meg
szervezni a magyarok lelkipásztori gon
dozását.

A müncheni Fűnk kaszárnyában Vin- 
cze Mihály, váci egyházmegyés pap 
„az összeomlás óta” látta el a kör

nyékbeli katolikus magyarság lelki gon
dozását. 1945. augusztus 26-án dr. Ro- 
zsály Ferenc piarista tanár a müncheni 
Allerseelen plébánia könyvtárában „le
foglalt” egy helyiséget és az időközben 
létrejött landshuti irodával együttdolgoz
va, egy magyar papi hivatal, „quasi ordi- 
nariatus” felállításán fáradozott. 1945. 
szeptember 1-ig 74 római katolikus ma
gyar pap címére bukkant, miközben járta 
a környéket és papi teendőit is végezte. 
1946 elejétől maga is a Simmer Schule 
táborban lakott, januártól júniusig a 
tábor egyik folyosóján volt kénytelen tar
tani a szentmiséket a menekült ma
gyaroknak, majd a láger területén lévő 
cipész és szabóműhelyben, szeptem
bertől a Maria-Theresia-Str. 19. szám 
alatti Magyar Iroda egyik helyiségében 
is, amíg 1946 decemberétől lehetőséget 
kapott arra, hogy a müncheni St. Ursula 
altemplomban misézhessen a magya
roknak.

■1Q/I "7június 29-én Rozsály Fe-
I í renc szorgoskodása révén 

a St. Ursula altemplomban megalakult 
a Patrona Hungáriáé Római Katolikus 
Egyházközség az Actio Catholica min
tájára. Megalakulását Michael von Faul- 
haber bíboros, müncheni érsek jóvá
hagyólag elismerte és Mindszenty 
József hercegprímásunk levélben 
köszöntötte. 1947 őszén Rozsály Ferenc 
a müncheni Patrona Hungáriáé római 
katolikus egyházközség részére „Kato
likus Élet” címen lapot indított. 1948 
január végén Törnek Vincze piarista 
generális dr. Rozsály Ferencet Rómába 
rendelte. 1948 februártól Vincze Mihály 
lett az utóda és a müncheni magyar 
lelkész, aki már kezdettől fogva a Fűnk 
kaszárnyában dolgozott és eddig is 
Rozsály segítségére volt.

Kótai Zoltán vatikáni magyar delegá
tus Buenos Airesbe történt kivándor

lása után, 1950 elején Szölgyémy József 
jó féléves főlelkészsége idején, az 1945- 
ben XII. Pius pápa által felállított Ili. 
Vatikáni Misszió 1946 elején létesített 
magyar delegátusának landshuti irodája 
is Münchenbe került és 1950 decem
berétől dr. Ádám György főlelkész veze
tésével a Patrona Hungáriáé Egyház
község, illetve a már 1947 elején 
alapított Magyar Caritas Szolgálat Prinz- 
regentenplatz 14. szám alatti irodájába 
költözött. Ettől kezdve Münchenben egy 
tető alatt működtek a németországi 
főlelkész, a müncheni lelkész és Mün
chen környékének lelkészei, valamint a 
müncheni Magyar Caritas Szolgálat 
hatóságilag bejegyzett egyesület, amely 
gyakran a müncheni magyar lelkipásztori 
szolgálat jogi keretéül is szolgált.

■4 Q M nyarán rövid időre, alig egy 
I O OUévig, dr. Koráni Elemér ka

locsai egyházmegyés pap lett a mün
cheni lelkész, Vincze Mihály ismét a 
környék lelkésze, mint korábban 1948. 
előtt, amíg 1951 őszén kivándorolt 
Amerikába.

Koráni Elemér és Vincze Mihály 
távozása után, 1951 októberétől 
Hajdú István lett a müncheni lelkész. 

1955 elején bekövetkezett távozásáig 
nagy odaadással és lelkesedéssel mű
ködött és dolgozott az 1948-1952 kö
zötti, a tengeren túlra való kivándorlások 
miatt szétesőfélben lévő, müncheni Pat
rona Hungáriáé római katolikus magyar 
egyházi közösség újjászervezésén. A 
magyar lelkipásztori szolgálatban segít
ségére volt Marczell Tibor és dr. Eperjes 
Ernő, aki 1952. október 2-án érkezett 
Münchenbe és 1955-től 1984-ig látta el a 
müncheni magyar lelkészi szolgálatot. 
Az 1952 december 30-án érvénybe lé
pett és XII. Pius pápa által kiadott „Exul 
família”, majd az 1969. augusztus 22-én 
nyilvánosságra hozott, máig is érvényes 
„Instructio de pastorali migraiorum 
cura” vatikáni rendelkezések alapján és 
szellemében munkálkodott.

Az 1956-os szabadságharc és forra
dalom leverése után Münchenbe is 
sok magyar menekült érkezett, főleg fia-

SKULTÉTY CSABA (Budapest):

A KÁRPÁTALJAI GÖRÖG KATOLIKUSOK 
MÚLTJA ÉS JELENE

A Kárpátok észak-keleti vonulatának 
völgyeiben élő kis szláv nép identitása 
máig sem egyértelmű. Hívták és hívják 
ruszinnak, ruténnak, magyar-orosznak, 
kis-orosznak, majd kívülről, politikai 
szándékkal, orosznak, ukránnak, közeleb
bi meghatározással kárpát-ukránnak. 
Kisebb szórványai valószínűleg már a 
honfoglalás előtt ott éltek, valódi beszi
várgásuk azonban, a Szepesség keleti 
oldalától Máramarosig, a XIII. század 
derekán indult meg. Szegény és igényte
len falusi nép volt mindvégig, sovány 
megélhetését az erdők és havasi legelők 
biztosították. Művelődésben igen elma
radtak, írni-olvasni még a két világháború 
közötti csehszlovák statisztikák szerint is 
csak a lakosság alig fele tudott, tájszó
lásaikból általánosan elfogadott irodalmi 
nyelvük sem alakult ki. Összetartozásuk
nak azonban volt egy meghatározó és 
szilárd eleme: közös hitük. Bizánci ere
detű ószláv keresztény hagyományokat és 
szertartásokat hoztak magukkal, cirill 
betűkkel. Pravoszláv ortodoxok voltak 
tehát, de mint a magyar királyság népe, 
tekintetük nyugatra irányult. E nyugati 
törekvésük koronázása lett papjaik 1646- 
ban Ungváron hozott döntése, amely 
kimondta a Rómához való csatlakozást. 
Néhány sajátságukat, így főleg keleti szer
tartásukat megtartva, a katolikus világ
egyház tagjai lettek.

Trianon őket is új helyzet elé állította: 
Ung. Bereg, Ugocsa és Máramaros leg
nagyobb része, városai és déli falvai ma
gyar lakósságával, Csehszlovákiához ke
rült. Akárcsak Burgenland esetében: 
nevel kellett neki találni. Lett Ruszinsz- 
kó, majd végleg elfogadottan, Kárpátalja. 
A második világháború előestéjén visz- 
szacsatolás Magyarországhoz, a háború 
végén szovjet bekebelezés, Moszkva biro
dalmának felbomlása óta Ukrajna. Kár
pátalja, mint földrajzi-politikai egység - 
e terület görög katolikus egyházának és 
népének történetét és sorsát dolgozta fel 
átfogó munkában, a budapesti történész
publicista fíotlik József. Forrásfeldol
gozása érdeklődőnek, kutatónak kin
csesbánya.

E történeten végigvonul a vegyes 
lakósságú terület jellegzetessége: míg a 
magyar görög katolikusok számára az 
1771. óta fennálló munkácsi (de Ung

talok, tanulók és egyetemisták. Német
országban ebben az időben indult az 
idegen nyelvű lelkipásztori szolgálat be
olvasztásának folyamata a helyi egyház
ba: a Vatikán közvetlen felügyelete alól 
fokozatosan átkerült a helyi egyházme
gyék gondozásába, ami egyfelől a né
metországi magyar lelkipásztori szolgá
lat önállóságának elvesztésével járt, 
másfelől a lelkészek eddig rendezetlen 
anyagi helyzetének és a lelkipásztori 
szolgálat anyagi hátterének komoly ja
vulását eredményezte. így Münchenben 
is megélénkülhetett a magyar egyház
községi élet: újjászerveződött az egy
házközségi tanács, még mindig szem 
előtt tartva a Patrona Hungáriáé Egy
házközség szabályzatát, a hétvégi ma
gyaroktatáson résztvevő gyermekeknek 
és a cserkészeknek nyári táborokat szer
veztek, a fiataloknak és a felnőtteknek 
előadásokat tartottak, egyházi támoga
tással szervezték a Pax Romana moz
galmat.

(Folytatás a novemberi számban)

váron székelő) önálló egyházmegye és 
püspöke vallási intézmény, a ruszinság 
számára identitásának a megtestesítője. 
Mármint a legújabb időkig.

A törésnek ugyan már korábban is 
jelentkeztek kisebb jelei, az előzmények 
komolyabb formában a csehszlovák ura
lom idejére nyúlnak vissza. Prága, az 
„oszd meg és uralkodj” jegyében elő
szeretettel támogatta a görög kato- 
likussággal szembenálló ortodoxiát. A 
tragédia elemi erővel, 1944 őszén, a szov
jet hadsereg behatolásakor következett 
be. Az élet minden zugába behatoló 
ateista hatalom főellensége a ruszinságot 
nyugat felé irányító görög katolikus 
egyház lett. Templomait bezárták vagy a 
rendszerbe beleilleszkedett ortodoxok
nak adták át, papjait bebörtönözték vagy 
elhurcolták, püspöküket, Romzsa Tódort 
megölették. „Görög katolikus nincs” - 
hangzott a hivatalos jelszó. A meg
félemlített hívők pravoszláv templomok
ba kényszerültek, vagy ahol ilyen volt, 
magyar katolikus misét látogattak.

Nem egész fél évszázad kíméletlen 
elnyomását kiheverni, a megújulás alap
jait megteremteni - a kárpátaljai ke
resztény egyházak közül a legnehezebb 
feladat a görög katolikusoké. Küzdelem a 
hittől eltávolított, illetve pravoszlávság- 
hoz szoktatott hívőkért, a templomok 
visszaszerzéséért. Mindezt a régi állami 
garnitúra összefonódása, az általános 
elnyomorodás és a közerkölcs züllöttsége 
közepette. Az új Ukrán állam pedig, a 
szovjet előd vonalát követve, nem ismer 
ruszint, csak ukránt. Az államhatalom egy 
népre új identitást kényszerít rá. Az 1944 
óta felnőtt nemzedékek pedig, a világtól, 
így a népi-demokratikus szomszédoktól is 
vasfüggönnyel elzárva, ebben nőttek fel.

Kárpátalja szláv népe, amely az új 
betelepedések nyomán összetételében is 
változásokat szenvedett, küzdelmes, egy
ben történelmi válaszút elé került. Vallási 
és nemzeti identitásában egyaránt.

*

(Botlik József: HÁRMAS KERESZT 
ALATT. Görög katolikusokárpátalján az ung
vári uniótól napjainkig (1646-1997). Hatodik 
síp Alapítvány, Új mandátum könyvkiadó. 
335.0. Budapest. 1997)
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1988 nyarán történt. Keresztes Józsi, 
akkor 17 éves csíki fiatalember apjával és 
fivérével a falu határában dolgozott, ami
kor a közelükben legelő tehenük elkó- 
borgott. A jószágot keresvén Józsi az 
erdőszélen is átvágott. Egy óvatlan pil
lanatban hátulról egy hatalmas medve 
támadta meg. Az állat földre teperte és 
kiharapta arcának bal felét. Néhány 
méterrel odébb egy darabban kiköpte 
martalékát: Józsi bal szemét, egész orrát, 
és állkapcsát. A ronccsá tépázott fiatal
ember teljes eszmélettel élte túl ezt a 
támadást. Azonban hiába szállították öt - 
nyomban - kórházba, ott rajta igazán 
segíteni nem tudtak.

Józsi élete ettől a naptól kezdve telje
sen megváltozott. Hihetetlenül eltorzított 
arccal már nem tudott részt venni a falu 
közössegének életében, a fiatalság szóra
kozásában. Régi barátai az első részvét 
hullámának elcsitulásával elszállingóztak 
mellőle. A Romániában és Budapesten az 
elkövetkező években végrehajtott össze
sen 64 operáció sem tudott állapotán 
sokat változtatni. Keresztes Józsi fiatal 
élete, úgy tűnt, megtört, kilátástalan 
zsákutcába torkollott.

A „Süddeutscher Rundfunk” munka
társai jártak három évvel ezelőtt Romá
niában, ahol az ottani vadászati lehető
ségekről készítettek filmet. A német 
vadászoknak összeállított műsorban be
mutatták, hogy a Ceausescu idejében 
mesterségesen felgyarapított vadállo
mány, különösen a medvék számának 
növelése milyen súlyos következmé
nyeket vont maga után a természet és az 
ott élő emberek kárára. Elmondták, hogy 
Ceausescu maga is szívesen vadászott, s a 
Nyugatról érkező vadászok devizáját is 
mohón bezsebelte, de a helybeli lakosság 
védelmét egy gondolattal sem méltatta. A

100 ÉVES A NÉMET SZERZETES RENDFŐNÖKÖK 
EGYESÜLETE

Würzburgban ünnepi nagymisén emlé
kezlek meg a német szerzelesrendfőnökök 
egyesületének száz éves fennállásáról. 
S oda no bíboros, vatikáni államtitkár 
üzenetében az eddigi együttműködés szo
rosabbra fűzését sürgette a különbözősé
gek megőrzése mellett. A megemlékezésen 
a német püspökkari értekezlet elnöke, 
Kari Lehmann püspök mondott be
szédet, amelyben visszapillantott az 1898 
nyarán alapított egyesület történetére. Egy 
profán esemény adott okot az alapításra: a 
berlini Gyarmati Múzeum a misz- 
szionáriusokat arra szólította fel, hogy 
járuljanak hozzá tevőlegesen egy nagy
szabású kiállítás megrendezéséhez. Ennek 
keretében mutatták be a hit terjesztése 
érdekében kifejtett tevékenységüket Né
metország akkoriban még igencsak kiter
jedt gyarmatain. Az időközben boldoggá 
avatott Arnőid Janssen atya, a Steyli 
Hittérítőrend alapítója szervezte meg a 
misszióvezelők közötti eredményes egy
üttműködést, ami nem csak a kiállítás meg
rendezésére korlátozódott, hanem a továb
bi elmélyült kapcsolattartást is szavatolta. 
1898 őszén megtartották első értekezle
tüket, amelyen már külön témaként foglal
koztak az egyház, az állam és a missziós 
tevékenységet érintő kérdésekkel. A részt
vevők kezdettől fogva hangsúlyozták, 
hogy magánjellegű összejövetelt tartanak, 
noha az 1912-ben rendezett találkozón 
okmányba foglalták a hatóságok és a szer
zetesrendek közti együttműködés feltéte
leit. A világháború ugyan visszavetette mű
ködésüket és a békeszerződések követ
keztében a misszióstevékenység is módo
sult, de a harmincas évek elejéig -főként a 

filmesek rábukkantak Keresztes Józsira, 
akinek sorsát is néhány képben bemu
tatták.

Az 1996 januárjában közvetített műsor 
megdöbbentette dr. Hans Reiter-t, egy 
Regensburgban élő orr-fül-gége szakor
vost, aki Magyarországról kitelepített 
német szülők gyermeke. Dr. Rciter, mint 
maga is szenvedélyes hobbivadász úgy 
érezte, van jóvá tenni valója. Vadászok 
körében nagy bevetéssel adománygyűj
tést, majd külön jótékonysági céllövési 
versenyt is rendezett. A „Barenopfer 
Joschka" kontón annyi pénz gyűlt ezáltal 
össze, hogy Józsi regensburgi költség
mentes orvosi kezelése lehetővé vált. Két 
év alatt dr.Arthur Minderjahn plasztik
sebész összesen 13 operációt hajtott 
végre. Sebészek, fogorvosok, optikusok, 
ápolók nagy része lemondott az őket 
illető honoráriumról. Az operációk kö
zötti gyógyulási időben a regensburgi 
Mihalovits család nyújtott számára hajlé
kot és fogadta be őt családtagként. 
Bárány József plébános lett Józsi lelki 
gondozója, a regensburgi magyar közös
ség tagjai pedig gyakori látogatói. A 
fiatalember a figyelmes, nagy szakérte
lemmel végrehajtott kezelés eredménye
ként ismét emberi arcot kapott és az 
utolsó orvosi beavatkozás végrehajtása 
után 1998 júniusában végleg hazautazott.

Senki sem tudja felmérni, hányán 
segítettek az elmúlt években erkölcsileg, 
anyagilag vagy szaktudásukkal önzet
lenül Keresztes Józsinak. Az ő esete meg
mutatja, hogy létezik még olyan emberi 
szeretet, mely nem tekint a nemzetiségek 
közti különbségekre, mely legyőzi a 
határokat és melynek hatása erősebb és 
diadalmasabb, mint a medve.

Gamberoni Margit

férfirendek - komoly virágzásnak indul
lak.

A Katolikus Napok szervezésébe 
is bekapcsolódlak és egyre nagyobb figyel
met szenteltek a laikus-képzésnek is Az 
egyesületet hivatalosan 1927-ben jegyezték 
be, mint jótékonysági intézményt, 
de a náci idők egyházellenes politikájának 
következtében - nem sokkal Hitler ha
talomra jutását követően - törölték a be
jegyzést. Ennek ellenére a rendfőnökök 
időről-időre összejöttek és bekapcsolód
tak a szerzetesek ügyeivel foglalkozó 
bizottság munkájába. A bizottság - mint 
egy nemrég megjelent történelmi dokit- 
menlumkötet is bizonyítja, - az antifasisz
ta ellenállás egyik központjává vált. Az 
1941-ben létesített regionális tagozatrend
szer nagymértékben hozzájárult a há
ború utáni újjáéledés biztosításá
hoz. Eleinte a nácik által kisajátított 
egyházi javak visszaszerzése volt a fő fela
dat, de később már külön folyóirat 
kiadására is sor kerülhetett. Rendszeressé 
váltak a rendfőnökök évi találkozói és az 
Egyesület taglétszáma idén már eléri a 
98-at. De nem csak számban gyarapodott, 
hanem feladatvállalásban is, hiszen jelen
leg közel 550 kolostor lakójának ügyeit 
kell intézniök és emellett folytatják a 
húszas években elkezdett laikusképzést és 
új utak keresését a szerzetesi élet moderni
zálására, hogy tevékenységükkel még job
ban szolgálhassák a társadalom változó 
igényeit. így válhat az immár egy évszá
zada fennálló egyesület a keresztény élet 
egyik tartó-oszlopává - mondotta ünnepi 
beszédében Kari Lehmann püspök.

M. GY.

Vidám történetek

Szent Gellert és a magyar népdal

Szent Gellért püspök egyszer valame
lyik hívének védelmére a királyhoz uta
zott. Éjszakára megszállt egy erdőben 
fekvő jószágon. Éjjel körül egyszerre 
valami zajt hall és kérdi: mi az. Mondják 
neki: őriének. Eközben pedig egy kézi 
malmot hajtó asszony énekelni kezd 
odakint.

A püspök azt mondja kísérőjének:
„Hallod-e Walther, hogyan szól a ma

gyarok szimfóniája?" És nevelnek mind a 
kelten. Az asszony pedig csak dalolt. A 
püspök már lepihent az ágyba, de megint 
megszólalt: „Walther, micsoda melódia 
ez, mely áhítatos olvasmányomban 
háborgat?”

„Ez dal” - feleli amaz - „az asszony 
pedig, aki énekel, szoigáló e házban és 
gazdájának búzáját őrli. Mert itt másféle 
malmok nincsenek.”

„Hát miféle malom ez?”
„Kézi malom; úgy forgatják ember

erővel.”

„Bizony sokat kell fáradni!” - szólt a 
püspök. „Ki nem csüggedne el a sok 
munkában, ha nem volna dal! Boldog az 
az asszony, hogy ilyen jókedvűen, zúgo
lódás nélkül végzi nehéz szolgai mun
káját!"

A malmot forgató dalos cselédnek 
pedig jókora pénzajándékot küldött.

(Szent Gellért legendája alapján)

Róka fogta csuka, csuka fogta 
róka, varga fogta mind a kettő
Egyszer Rákoson kiment a róka a 

patakhoz rákászni. A rókának az a mes
tersége ilyenkor, hogy a farkát a vízbe 
dugja, mikor pedig a rák belekapasz
kodik, kirántja a rákot, fához veri, 
összetöri, úgy eszi meg.

De most az egyszer csuka talált a róka 
„horgára” kerülni. A róka hirtelen elkap
ta a csuka szájának a felső részét, a csuka 
viszont belekapaszkodott a róka alsó áll- 
kapcájába, aztán így maradtak egymásba 
harapva, mert egyik sem akarta eleresz
teni a másikat.

Arra ment egy óbudai német varga, 
meglátta a két küzdő állatot, elfogta őket 
- s mert a róka a csukát, a csuka a rókát 
még most sem akarta elbocsájtani - 
föltette magában, hogy ezt a különös 
természeti furcsaságot elviszi Mátyás 
királyhoz, mert ő felségének kedve telik 
az ilyesmiben.

De az igazságos királynak is voltak 
rossz cselédei. Ilyen volt két ajtónálló, kik 
a szegény embereket csak úgy bocsáj- 
tották a fejedelem elé, ha a várható 
ajándék egy részét eleve nekik ígérték.

Az egyik ajtónálló mindjárt felét kérte 
az ajándéknak. A jámbor, csakhogy 
bejuthasson, rögtön oda ígérte. A másik 
ajtónál azonban a másik őr állotta útját a 
vargának és szintén az ajándék felét kérte 
a bebocsátásért.

Ilyenformán a vargának semmi sem 
maradt volna. Megígért azonban mindent 
s a király elé juthatott, kinek is ilyen 
szavakkal mutatá be különös ajándékát:

Róka fogta csuka, csuka fogta róka, 
varga fogta mind a kettő.”

A király jót nevetett a jámbor 
törekvésen s az állatokat gyűjteményébe 
téteté, udvarmesterének meg intett, hogy 
adjon valami jutalmat a vargának.

A varga azonban azt a különös kegyel
met kérte, hogy ne adasson a király más 
ajándékot, mint száz pálcát.

„Száz pálcát?” - kérdezte csodálkozva 
Mátyás. - „Hát mire való neked az a száz 
pálca?” „Nekem jó az a száz pálca, én 
szeretem a pálcát.” - hangzott a furcsa 
válasz.

„No, hát vágjatok neki a budai 
erdőkből száz mogyorófa-pálcál, hadd 
vigye el.”

„Nem, nem! - tiltakozott a varga - 
Nekem olyan kell száz, a minőt a deresen 
szoktak kifizetni.”

„Ha éppen úgy kívánod, legyen a tied.” 
- szólt a király és parancsot adott két 
testőrének,hogy "számlálják le a különös 
ajándékot.

A varga megköszönte szépen s ment a 
két testőrrel.

Az első ajtónál megállítá az ajtónálló, 
követelve az ajándék felét.

„Jer velem barátom a kifizető hivatal
ba, ott megkapod." A másik ajtónál 
előfogta a másik, annak is az ajándék fele 
kellett.

„Te is jer a fizető hivatalba” - invitálta 
őt is.

A testőrök most értették meg a varga 
ravaszságát s levitték magukkal a két 
ajtónállót a „fizető hivatalba", lekapták 
őket a tíz körmükről s az ajándék felét 
ötven botokban pontosan odaszámlálták 
nekik.

A király jót nevetett a tréfán, a vargát 
megajándékozta, a két ajtónállót pedig 
rögtön elbocsátotta, hogy a szegényeknek 
ne nehezítsék a hozzá bejutást.

(Jókai Mór írása után)

Solymár
Ne higgye senki, hogy Solymár falvá- 

nak a neve onnan van, hogy ott tartották 
Mátyás király vörösvári vadaskertjének 
vadászsólyom állományát. Más az eredete 
annak a névnek... Aragóniái Beatrixet - 
mikor Mátyás király menyasszonya volt - 
szép és bölcs intelmekkel látta el gróf 
Carafa Diomedes, a tudós olasz. Egyebek 
között a szívére kötötte, hogy tanuljon 
meg magyarul. így írt neki:

„Magyarország felé utaztadban min
den nap lovagoljon valaki melletted, aki a 
magyar nyelvben jártas; ha pedig már oda 
érkeztél, majd könnyen megtanulod a 
melletted levő szolgálóleányoktól.”

Beatrix meghallgatta és megfogadta 
Carafa Diomedes intését, megtanult ma
gyarul, ha nem is tökéletesen. Mátyás 
királlyal mindig magyar nyelven beszél
gettek.

A királyi pár egyszer a vörösvári 
vadaskertbe rándult ki. Útközben, hogy 
hogy nem, összeharagudtak és szótlanul 
lovagoltak egymás mellett. Mátyás nem 
volt az az ember, aki a békülést kezdeni 
szokta; de Beatrix sem engedett könnyen. 
Mire a vadaskert táján jártak, a harag még 
mindig tartott. Végre Beatrix megunta a 
hosszú hallgatást, rámosolygott urára és 
azt mondta neki kicsit selypítő olaszos 
nyelvén: „Ugyan ,sólj‘ már!" Mátyás el
nevette magát a békülés örömére, a 
vadaskert ama részét pedig azontúl 
Solymárnak neveztette.

Aki nem hiszi,járjon utána...
Válogatta: Ramsay Győző
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AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL
FRANCIAORSZÁG

LYON
A keresztség szentségében részesültek: 
LopezTliomas, L. Patrick és Péter Ilonka 
fia, Pertuis-ben; Caragnon Kristóf, 
C. Francois és Vértessy Zsuzsanna fia, 
Annecy-ban; Cavalli Mátyás, C. Francois 
és Gyorgyovich Éva fia, Budapesten; Rué 
Benjámin, R. Franck és Perrin Bernadett 
kisfia, Szabó Éva unokája, La Genéte- 
ben; Pencz Edward ill. Chapuy Elliot 
Lyon-ban; Fisclinaller Morgen, F. Patrick 
és Céline Zammit leánya, Szabó Klára 
unokája, Lozanne-ban, Elekes Karoline, 
Vénéieu-ben, Urfer Stephanie, U. Alain 
és Elekes Aranka leánya, Auribeauban; 
Cantet Gael és Christelle, C. Gilles és 
Bartha Mireille gyermekei Mougins-ban.

Örök hűséget fogadtak egymásnak: Péter 
Lau renc és Laydevant Jean-Francois, 
Chavanne-ban; Prohászka Jean-Pierre és 
Pradier Laurenc, Lyonban, Elekes Lae- 
titia és Robin Christophe St. Savin-ben.

Az örök hazába költöztek: Barczané, szü
letett Győrik Terézia 92 éves Lyonban. 
Havasi László 60 éves Lagnieuben; Pous- 
sereau Fernand-né született Horváth 
Mária 87 éves, Villeurbanne-ban; Felker 
János 73 éves Bourgoin-Jallieuben; Hrska 
János 84 éves Lyonban; Koncz József 
77 éves Villeurbanne-ban; Tolnai Imre 
56 éves, St. Maurice-de-Beynostban; 
Hegedűs Sándor, marista testvér, 84 éves, 
Varennes-sur-Allier-ben; Vastag Ferenc- 
né, született Detki Rozália 86 éves Lyon
ban, Tobin William-né született Csajka 
Ida 84 éves Cannes-ban, Wittek István 81 
éves, Vaulx-en-Velin-ben; Ele-kes Lajos 
75 éves Bourgoin-Jallieuben, Kriks Bar
bara 84 éves Nizza-ban; Csóka János 60 
éves Décines-ben.Tóth János, 71 éves, St. 
Nitzier-de-Fornasban; Zsombok Mihály 
55 éves, Meyzierben; Kis Ferenc 73, 
Villeurbanneban. Nyugodjanak béké
ben!

PÁRIZS
Keresztelések: Kiéin Gerard Lehel Ales 
Gilles Árpád, K. Romain Paul és Guidez 
Anne Claire Colete-Maria fia 1998 május 
21-én, Szerdahelyi Mayuko Klára, Sz. 
István és Shirasaki Reiko leánya 1998 
május 31-én; Vajasinovic Alexandrc 
István, V. Branislav és Laczkó Zsuzsanna 
fia 1998 június 7-én.

Elsőáldozók: Bakonyi Adrién ill. Kiéin 
Lehel Créteil, 1998 május 21-én.

Az örök hazába költöztek: Buják Lajos- 
né, 1998 május 19, Kolczonay Ervin 1998 
június 24-én (Vajdahunyad 85 éves); 
Boulord Marguerite, Irvy sur Seine 1998 
március 20; Mazowieczki Borislav, 1997 
december 2; Korány József, Clermont- 
Ferrand, 1998 július 8; Miié, Herda Edina, 
Canada/Torontó 1998 június 6. (Buda
pest, 29 éves).

NÉMETORSZÁG
ESSEN
1998 augusztus 12-én tragikus körül
mények között hunyt el, 37 éves korában, 
Kalász Tünde. Gyászolják szülei, magyar, 
német barátai és ismerősei. Szeptember 
7-én volt gyászmise a St. Teresia vöm 
Kinde Jesu templomban, Oberhausen- 
Sterk-rade-Schmachendorf, Mergelkuhle
I- ben. Mise után helyeztük hamvait örök 
nyugalomra az oberhauseni temetőben. 
Nyugodjék békében!

KASTL
Dóri Beatrix és Moosheimer József, oki. 
mérnök házasságot kötöttek 1998 július
II- én Ingolstadtban, a katolikus Weiche- 
ring-i templomban. Beatrix szülei augusz

tus 30-án ünnepelték házasságkötésük 40- 
ik évfordulóját. Isten éltesse mindan- 
nyiukat!

KÖLN
Egyházközösségünk halottai: Németh 
Ferenc augusztus 2-án, temetése aug. 
11-én volt Kerpenben; Czigány Jolán, 
1998 augusztus 17-én Köln-Longerich- 
ben, Lapáti József, 1998 augusztus 20-án 
Koblenz-ben.

Elsőáldozás: Schupler Blanka először 
járult szent áldozáshoz augusztus 23-án 
magyar szentmisénk keretében Münster- 
bcn.

Halottunk: Tragikus hirtelenséggel, mo
torbalesetben elhunyt a 20 esztendős 
Lendringer Péter a Bielefeldi Hefner 
család tagja. 1998 július 10 én temette az 
„Unsere Liebe Frau” káplánja. Plébá
nosunk magyarul mondott vigasztaló 
búcsúbeszédet és a sírnál rövid imát. Isten 
nyugosztalja és nyújtson vigasztalást a 
gyászoló családnak. Szeptemberben a 
bielefeldi szentmisét érte ajánljuk.

BELGIUM

Búcsú Margit nővértől

A „kereszt leányai” kongregáció tagja volt 
és éppen Nagypénteken, Urunk kereszt
halála napján temettük el Margit nővért (a 
„nővérkét”). Fiatalon, még az első világ
háborít után szakadt el családjától és 
hazájától, s a szerzetesi életet választotta. 
Annakidején mint ápoló nővér a Genk-i 
kórházban nagy szeretettel gondozta, 
ápolta a beteg magyar bányászokat. Ké
sőbb is csak úgy emlegették: a magyarok 
„segítő angyal" a A szükség éveiben osz
totta a ruhaneműt, nagy csomagokat 
küldött hazafelé s a hazalátogatók kocsi
jait is megrakta. Sok hálával tartoznak 
neki a magyarországi plébániák is. Sok
szor vett részt a Banneux-i zarándokla
tainkon. 50 éves szerzetesi jubileumát 
egész Belgium magyar hívei együtt ünne
pelték. A Benelux államok főlelkésze, 
Dobai Sándor temette és megható beszéd
ben vett búcsút Margit nővértől.

(A Liege-i Lelkészt levélből).

MAGYAR KÖZPONT 
NÜRNBERGBEN

Jézus szíve, 1998. június 19-e a bam- 
berg-eichstatt-regensburgi püspökség 
területén élő magyarság számára fontos 
eseményt hozott. E napon szentelte fel 
Bárány József plébános a Misszió talál
kozási központját Nürnbergben a Har- 
moniestr. 28/a második emeletén. Új mag
yar központunk hosszú évek vágyainak 
beteljesülése, de egyben a bambergi 
érsekségnek a magyarok iránt tanúsított 
jóindulatának gyümölcse is. Bárány 
József és munkatársai sokhónapos előké
szítő munkája nyomán nyithatta meg a 
központ kapuit. Egy kb. 45-50 ember 
befogadására alkalmas kápolna, ami egy
ben ugyanannyi létszámot befogadó cso
port-munkaszoba is, egy kényelmesen 25 
személyt befogadni képes terem és egy 
irodaszoba, valamint egy teljesen beren
dezett konyha nyújt mostantól fogva 
lehetőséget, teret magyar találkozókra.

Bontakozzék ki e frissen felszentelt 
nürnbergi központban buzgó lelki és 
pezsgő honi élet Isten dicsőségére és a 
Nürnberg és környékén elő magyarság 
javára.

Gamberoni Margit

VASMISÉS JUBILEUM 
BÉCSBEN

Részlet a Deutsche Ordenskirche-ben 1998. 
Június 28-án tartott ünnepi szentmisén elhang

zott beszédből

... Ritka évfordulót ünnepeltünk ma, 
ezen a vasárnapon. Dr. Gianone 
Egon pápaiprelátuspappászentelésének 
évfordulóját ünnepli közöttünk. Ennek az 
évfordulónak a neve: Vasm ise. Gianone 
Egon 1933 július 16-án, Kármelhegyi 
Boldogasszony ünnepén, részesült a pap
szentelés kegyelmében. Papi életének leg
szebb állomásai: ezüstmise, aranymise, 
gyémántmise, majd a 65. évfordulón vas
mise.

Budapesten 1910 június 20-án született. 
Szemináriumba lépett, Bécsbe került és 
életének nagy részét itt töltötte. Előbb a 
Pázmáneum vicerektora, majd Lépőid 
prelátus halála után rektora. Ma is 
közöttünk él papi otthonban. Isten megad
ta neki azt a kegyelmet, hogy ma emlé
kezhessen és az Úr oltáránál megújíthassa 
Urunk Jézus Krisztus áldozatát és mi ezen 
az ünnepen részesülhetünk vasmisés áldá
sában (...).

Nem faggattam ki Egon atyát, de a 
személyes tapasztalatom mutatta hosszú 
éveken át, hogy papi szolgálatában min
denkor kész volt helytállni embertársainak 
ügye melleit. 65 éven át az élet sokféle arca 
mutatkozott előtte. Háború, építés, mene
kültek, gondokkal küzdők, bánatok, örö
mök-; mindközött becsülettel, készséges 
lélekkel igyekezeti helytállni. Bármikor 
kértem tőle valamit, soha nem tagadta 
meg, még betegen is vállalta, hogy gyón
tatószékbe jön! Szinte jelszóvá lett az 
utolsó években nála: Várj, megnézem a 
naptáromat...

A jó Isten tegye a koronát arra az„ Igen
re", amelyet 65 évvel ezelőtt mondtál ki és 
áldott legyen szolgálatod, amíg Isten enge
di. Ünnepi öröm járja át szívedet és legyen 
papi szolgálatod Isten dícsősé-gére....

Hegyi György plébános

MAGYAR KARITÁSZ-HÍR
A Magyar Karitász. az egyházmegyei 

karitász igazgatók őszi értekezletét a 
kaposvári egyházmegyéhez tartozó Bala- 
tonfenyvesen tartja 1998. szeptember 
9.-11. között. Az évenként kétszer, ősszel 
és tavasszal megrendezésre kerülő kétna
pos találkozók célja az általános infor
mációkon kívül az is, hogy egyes egy
házmegyék munkáját kölcsönösen a 
hely-színen megismerve helyet kapjon a 
tapasztalatcsere, a szorosabb, egyházme
gyék közötti együttműködés is. Az egy
házmegyei karitász igazgatók összejöve
telét meglátogatta a Magyar Karitász 
püspök elnöke, dr. Takács Nándor, szé
kesfehérvári megyéspüspök és a vendég
látó egyházmegye püspöke, Balás Béla is.

MAGYAROK A 
VAJDASÁGBAN

Szakadatlanul rosszabbodik a kisebb
ségek helyzete 1990 óla a Vajdaságban, 
mert a hatóságok egyáltalán nem tartják 
tiszteletben a nemzetiségi nyelvhasználat
ra, és az anyanyelvi oktatásra vonatkozó 
előírásokat. Szakértők szerint a kormány 
szüntelenül arra hivatkozik, hogy a 
kisebbségi jogok tekintetében a legma
gasabb európai mércét alkalmazza. Ez 
valójában igaz is, ám azt kevesen tudják, 
hogy e mérce azon kötelezettségek m i - 
nimuma, amelyben a kormányok meg 
tudtak egymás között állapodni. A 
délszláv háború kitörése előtt néhány 
hónappal, 1991 tavaszán tartott legutóbbi 
népszámlálás szerint kereken 350 ezer 

magyart írtak össze a Vajdaságban. 
Közülük az elmúlt években, a harcok 
idején - a délvidéki magyar szervezetek 
adatai szerint-mintegy 40 ezren, elsősor
ban fiatalok menekültek külföldre a 
katonai behívó és a kilátástalanság elől.

MN

MEGNYÍLT „AZ ÖREG 
ISKOLA” ALSÓŐRBEN

A burgenlandi magyarok örömmel 
közük, hogy több éves felújítási mun
kálattal sikerült az ún. „öreg iskolát" 
Alsóőrben, mely műemlékvédelem alatt 
áll, olyan állapotba hoznunk, hogy hiva
talosan is megnyithattuk.

Rendeltetése nem csak az, hogy az 
egyházközség otthona legyen és a község 
egyesületeinek rendelkezésére álljon, 
hanem mint a Burgenlandi Magyar Kul
turális egyesület Magyar Intézetének 
„dokumentációs központja” a burgenlan
di magyarok első „magyar háza” szolgálja 
a maroknyi őslakos magyarság jelenét és 
jövőét.

1998 szeptember 18-án, pénteken du. 
16 órakor dr. Paul Iby kismartoni me
gyéspüspök és dr. Várszegi Asztrik pan
nonhalmi főapát megáldották az épületet. 
Burgenlandi vonatkozású festményekből 
kiállítás nyílt meg; zene és néptánc 
számokkal rövid kulturális műsorra is sor 
került. Az ünnepség másnap szeptember 
19-én este 19.30-kor változatos és szóra
koztató kulturális esttel folytatódott.

Galambos Irenéusz OSB

ŐSSZEL
Részlet

(...) Oda van a szép nyár, oda! 
A természet lassan kihal: 
Nincs többé nagyszerű csoda, 
Többé se' napfény sem vihar; 
Pacsirta sem szánt, csalogány 
Nem zöngi dalját este, reggel; 
Nincs délibáb... Jer Ossián, 
Ködös, homályos énekeddel.

Egyhangúság, egyformaság; 
A nappal egy világos éj;
Nem kék az ég, nem zöld az ág, 
Menny, föld határán semmi kéj; 
Csak sír az égbolt ezután 
Örök unalmu lanyha cseppel, 
Mig szétolvad... Jer Ossián, 
Ködös, homályos énekeddel.

Oh, jer, mulattass engemet, 
Húnyó dicsőség lantosa; 
Érdekli mostan telkemet 
Borongó ég, kihalt tusa, 
Emlékhalom a harc fián, 
Ki az utolsók közt esett el, 
Remény nélkül... Jer Ossián, 
Ködös, homályos énekeddel.

Felhőid és zúgó szeled, 
A zizegő haraszt, ntohar, 
Magános tölgy a domb felett, 
Bolyongó tűz, hullámmoraj, - 
Ez, a mit lelkem most kíván! 
Enyésző nép, ki méla kedvvel 
Múltján borong... Jer Ossián, 
Ködös, homályos énekeddel.

Kinek sötétes éjjelen 
A hős apákhoz költözött 
Daliák lelke megjelen, 
Alánéz bús felhők közölt 
És int feléd: „jer, Ossián, 
A holtakat miért vered fel? 
Nincs többé Caledonián 
Nép, kit te felgyújts énekeddel. ”

Arany János (1817-1882)
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ÖRÖMHÍR A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
PROHÁSZKA PLÉBÁNIÁTÓL!

A székesfehérvári Plébánia Orgo
nabizottsága örömmel közli, hogy a né
metországi Aachen városából ingyen ka
pott 29 regiszteres, 31 millió forint értékű 
orgona felszerelését május 4-én egy hat
tagú szakember csoport megkezdte. Az 
orgonát múlt év novemberében a Hunga- 
rocamion segítségével hazahoztuk, majd 
egy orgonaépító szakcsoport megtisztí
totta és összeszerelte. Az orgona felszen
telésének idó-pontját később közöljük.

Köszönjük minden önzetlen adományát 
az orgona ügyben. Jelenleg még 175 ezer 
forint hiányzik. Kérjük híveink további 
támogatását az alábbi címre:

Prohászka plébánia, H-8000 Székes
fehérvár, Kaszap István utca 1. Telefon: 
06-22-316 254.

Kérjük, hogy a Kaszap István sírját 
megtekintendő csoportok 1-2 nappal érke
zésük előtt telefonon jelezzék látogatá
sukat.

„Élet a Lélekben”

A müncheni Katolikus Magyar Misszió 
szemináriumot rendez a „Szentlélek szere
péről az ember Életében" hétfő esténként 19.30 
-21.30 óráig.

A szeminárium szeptember 21.-én kezdő
dött és november 23-ig tart (nov.2-a, halottak 
napja kivételével). Helye: a németországi Ma
gyar Katolikus Főlelkészség, 80336 München, 
Landwehrstr. 66/4.

Érdeklődni lehet: Varga Péternél, a mün
cheni Magyar Katolikus Misszió lelkipásztori 
munkatársánál,
telefonon: 089/98 26 37 (Oberföhringer Str. 40) 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KIADÓHIVATALUNKNÁL KAPHATÓ

„TÉTÉNY” Ungarische Spezialitáten
Kreitmayrstr. 26- 80335 München

Telefon: (089) 1 29 63 93.
DM

Badacsonyi Szürkebarát 7,80
Debrői Hárslevelű 6,80
Etyeki Chardonnay 8,80
Villányi Rosé, Kékóportó 8,80
Villányi Kékfrankos 9,80
Villányi Cabemet 10,80
Egri Bikavér 7,50
Tokaji Szamorodni 12,50
Tokaji Asszú 3 puttonyos 16,50
Tokaji Asszú 4 puttonyos 20, -
Kecskeméti barackpálinka 29,—
Unikum 29,-
Egri cseresznyepálinka 25,50
Diólikőr 0,5 liter 14,50
Címeres barackpálinka 33,—
Sárgabarack-, Málnalikőr 0,5 liter 13,50
Tarhonya, kocka, laskatészta 1 kg 7 —
Májas-, véres hurka, disznósajt 13,-
Tokaszalonna 15,—
Füstöltszalonna 12 —
Friss kolbász 15,—
Házi kolbász 17,—
Téliszalámi 33,—
Szegedi szalámi 30,—
Csabai, Gyulai 27,-

VIDEOKAZETTÁK:
Apor Vilmos élete DM
30 perces film, megjelent Apor Vilmos 
boldoggáavatása alkalmából, magyarul, 
dr. Szabó József összeállításában.
VHS-PAL 25,—
Teréz - egy közülünk
35 perces film, megjelent Lisieux-i 
Szent Teréz halálának 100. évforduló
jára. VHS-PAL 25,—
Árpádházi Szent Erzsébet élete 
magyarul vagy németül,
40 perces film, VHS-PAL 25,—
Lourdes
50 perces film VHS-PAL 30,—
Lourdes-i csodák és gyógyulások 
Dokumentumfilm hat csodásán 
meggyógyulnál; 90 perc, VHS-PAL 30,—

KAZETTÁK:KAZETTÁK:
Lourdes és az evangélium, vígasztalások.
Rádiós magyar nyelvű kazetta, 
60 perc. 10,—
Lourdes-i üzenet - elmélkedések 
dr. Szabó József összeállítása 10,—

KÖNYV:
Lourdes-Bernadett nyomdokain 
(kb. 140 színes képpel) 25,—

Megrcndelhetó:
Ungarische Katholische Delegatur 

Redaktion Életünk 
Landwehrstr. 66, D-80336 München

APRÓHIRDETÉSEK

Budán közel a várhoz és a metróhoz, modem 
garzonlakás hazalátogatóknak kiadó. Tblefon: 
01 341 46 24 vagy 091 743 20 34 (Svájc).

Röviden bemutatkozom. Feik Henrik 54-éves, 
170 cm magas, özvegy, festó-tapétázó szak
mester vagyok. 11 éves fiammal együtt ren
dezett anyagi körülmények között élek. Sokat 
járok Magyarországra, ezért magyar kapcsola
tot keresek. Válaszlevelet címemre kérek: 
D-71732 Tamm, Heilbronner Str. 50, telefon: 
(7141)601732

60 éves asszony korban hozzáillő, melegszívű 
társat keres, aki szintén keresi a megértést és a 
szeretetet. Válaszlevelet „Megértés és szeretet" 
jeligére a kiadóba várok.

Budai kertes villában újonnan kialakított két
szobás ill. másfélszobás, bútorozott komfortos 
lakások kiadók 40 DM/lakás, naponta. Parkolás 
zárt kertben, 'felefon: 00-36 1 202 30 25.

Münchenben szeretném a tarokk- és doppel- 
kopf-kört megerősíteni! Telefon: 089/5808368.

Idős, kellemes megjelenésű, úriasszony keres 
házasság céljából intelligens, korrekt urat 79- 
től lehetőleg D-NRW vagy NL-Limburg kör
nyékén. Válaszokat „Magányos" jeligére a kia
dóba kérek.

Magyarországon, dél-alföldi ingatlaniroda 
hazatelepülök részére kedvezménnyel vállal 
teljes körű ingatlanközvetítést valamint 
ügyvédi képviseletet. 6720 Szeged, Dugonics tér 
12. „Katolikus ház",
Tel./Fax: +36 30 958 97 33/+36 62 31 22 34.

Nemzetközi műsorral szolgáltat a Piroska 
Jónás Duó. Szórakoztató, hangulatos, ma
gyar zene minden alkalomra. 
Telefon: (D) 07 11 / 640 31 95.

GÖDÖLLŐ mellett, Szada legszebb részén, 
25 km-re a Budapesttől, panorámás, közműve
sített, 3500 nm-es telek 40 nm-es téliesített, 
komfortos faházzal eladó. Irányár: 48.000 DM. 
Érd.: (H) 0036-20-927 44 24.

ERDÉLYBE utazás luxus-kisbusszal kívánt 
helységekbe. Ideális nyugdíjasoknak és uta
zóknak sok csomaggal. Utazás Bükkre, Hévíz 
vagy Budapestre. München: Tel./Fax: (D) 089/ 
69 99 85 17, 089/67 056 18 vagy 0172/84 252 88.

Budapesten, XI. kerületben, 30 éve épült 
100 nm-es családiház -1358 nm-es telekkel 
eladó. Érdeklődni este 10 óra után, telefon: 
(H) 1-246 48 97.

MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Olcsó áron raktárról - kérje árlistánkat!
JOSEF UDVARHELYI, Tel.: (0911) 4 72 0150. 

KEPLERSTR. 2, D-90478 NÜRNBERG

MAGYAR NYELVŰ SZENTMISÉK

Kedves Olvasóink, időnként közöljük a magyar 
lelkészségek telefonszámát és címét, ahol 
érdeklődni lehet a szentmisék helye és ideje 
után.

AUSZTRIA
Bécs: Ft. Hegyi György, Ung.Röm.Kath. Seel- 
sorgeamt, Döblergasse 2/30b, A-1070 Wien, 
Tel.: 0043/1/526 49 72
Pázmánium, Rector Veres Árpád, Szentmise: 
minden Szombat este 18.00,A-1090 Wien, 
Boltzmanngasse 14, Tel.: 0043-1-317-36-56,

Burgenland/AIsóőrött: Pfarramt Unterwart, Ft. 
Dr. Galambos Ireneus OSB,
Tel.: 0043/33/527 108

Grác: Szentmise minden vasárnap d.e. 10 óra
kor Griesplatz 30. sz. alatt a Welsche-Kirche- 
ben, Schönau Gürtel 41, Ft. Kormos Gyula 
lelkész, Ugri Mihály gondok,
Tel.:0043/316/68 35 08;

Linz: Ft. Bolla Jenő, Ung. Röm. Kath. 
Scelsorgeamt, Hafnerstr. 28, A-4021 Linz, 
Tel.:0043/732/7610-2396

ANGIJA
London: Rev.Mgr. Tüttő György főlelkész, 
Dusten House, 141, Gunnersbury Avenue, 
GB-London W3 8Le, Tel.: 0044/81/992 20 54

BELGIUM
Brüssel: P. Posta Benjámin O.F.M., Mission 
Catholique Hongroise, rue de'l Arbre Bénit 123, 
B-1050 Bruxelles/XL/, Tel.:0032/2/6485336, 
Liege/Luxcmburg: Ft. Dobai Sándor főlelkész, 
Amonier Hongroise, Rue des Anglais 33., 
B-4000 Liege, 'fel.: 0032/04/2233 910

DÁNIA
P. Horváth Kálmán SJ főlelkész, Stenosgade 4, 
DK-1616 KIbenhavn, Tel.: 0045/31/21 85 88

FRANCIAORSZÁG Párizs: P. Dr .Ruzsik 
Vilmos CM, Ft. Molnár Ottó, szentmise minden 
vasárnap 11-kor Mission Catholique Hongroise, 
42, rue Álbert Thomas,
F-75010 PARIS, Tel.: 0033/1/42086170
Dél-Franciaország:
Ft. Fülöp Gergely, Mission Catholique 
Hongroise, 74 ruedu Grand-Roule, F-69110 Ste 
Foy-les-Lyon, Tel.: 0033/7/850 16 36

Bécsben központi helyen szállást kínál 
nemdohányzóknak a PAP Penzió. A-1060 Wien, 
Mariahilferstr. 71/25, Tel.: 0043-1-5 86 50 41.

40 éves, egyedülálló (vajdasági magyar) férfi 
független hölgy ismeretségét keresi. Jelige: 
„Württemberg".

Betegápolást, vagy házvezetést bentlakással 
vállalnék magyar családnál.
Tblefon: (H) 0036/ 53-35 13 00.

ZSOLNAY és HOLLÓHÁZI porcelán 
közvetlenül a gyártól, kizárólagos terjesz
tési joggal. Telefon/fax: (D) 071 1 516 593.

BEATRIX PANZIÓ H-1021 Budapest, 
Széher út 3. Tel./Fax: 0036-1-3943-730 és tele
fon 0036-1-2750-550. Szeretettel várjuk csa
ládias panziónkban, zöldövezetben, de közel a 
centrumhoz. Szállodai színvonal - zárt autó
parkoló.

Szamosi József új könyvei:
EMLÉKEZTETŐ I.

Előadások, tudósítások, alkalmi írások - 
Múltidézés - Három játék rádióra - 

magyar cserkészet nyugaton, stb. 155 old.
EMLÉKEZTETŐ II

Megemlékezések, arcképek 
Erdélyi József és költészete - 
Emlékeim Győrffy Istvánról - 

Magyar zarándoklatok Máriacellbe stb. 
220 old.

Tisia - München 1997 
SZERELMES NAPLÓ - 
DE HOGYAN TOVÁBB?

Napló 1946-ból, levelek, képek, rajzok 
Tisia München 1997

Egy-egy könyv ára portóval 30,- DM 
(csekken vagy bankjegyben) 

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

Megjelent!
Apor Vilmos élete 

dr. Szabó József új videofilmje, 
Apor Vilmos boldoggáavatása 
alkalmából.30 perc VHS-PAL 

Ára 25,- DM 
Megrendelhető kiadóhivatalunknál.

• HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! • 
Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
befizetése után közlünk!

NORVÉGIA
P. Teres Gusztáv SJ, Munkerudveien, 52,
N-1165 Oslo, Tel.: 0047/227 44 124

OLASZORSZÁG
Róma: P. Kovács Angelus Ofm. Kap., Missione 
Cattolica Ungherese, Via Vittoria Veneto 27, 
I-I-I-00187 Róma, Tel.: 0039/6/48-18-872

SVÉDORSZÁG
Ft. Csúzdi Illés, Parkgatan 14, S-41138 Göte
borg, Tel.: 0046/31/133514

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

Bern: Ft.P. Cserháti Ferenc Kálmán OFM, 
Röm. Kath. Ungarn-Mission, Rainmattstr. 18, 
CH-3001 Bern, Tel.: 0041/31/381 61 42

Basel: Ft. Poósz Lajos, Röm. Kath. Ungam- 
Misson St. Elisabeth, Leonhardsstr. 45,
CH-4051 Basel, Tel.: 0040/61/271 83 85

Genf: Ft. Mátyás Imre, Minden hó 1. és 3-ik 
vasárnapján, Tel.: 00 41/21/64.78 678

Lausanne: Ft. Mátyás Imre, Szentmise minden 
hó 2-ik és 4-ik vasárnapján
'fel.: 00 41/21/64 78 678

MAGYARORSZÁGI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE!

Az ÉLETÜNK előfizethető Magyarországon 
az OTP Bank Budapest VIH. kér. Körzeti 
fiók: 11773085-07063558, t.a. 973080706355 
számú kontójára, Fejős Ottó néven. Évi 
előfizetés híveknek: 1000. Ft.; lelkészeknek 
öt intenciós testimónium a kiadóhivatal 
címére.

• HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! • 
Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
befizetése után közlünk!

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Magyar Katolikus Főlelkészség 
Landwehrstr. 66 • 80336 München 

Telefon: (089) 5 32 82 88 
Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47 
E-mail: 08953282-0001@-online.de 

(Ungarische Delegatur) 
Felelős kiadó:

a Magyar Katolikus Főlelkészség 
Főszerkesztő: dr. Cserháti Ferenc

Felelős szerkesztő Fejős Ottó
A szerkesztőbizottság tagjai: 

dr. Frank Miklós, Ramsay Győző, 
Szamosi József (olvasó és tördelő 

szerkesztő) és Vincze András.
*

Redaktion und Herausgeber: 
Ungarische Katholische Delegatur 

Landwehrstr. 66 ■ D-80336 München 
Telefon: (089) 5 32 82 88 

Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47 
Chefredakteur: Dr. Cserháti Ferenc 

Verantw. Redakteur: Ottó Fejős 
Abonnement: DM 25,— pro Jahr und 
nach Übersee mit Luftpost I)M 40,— 

ELŐFIZETÉS:
Az életünket a helyi magyar lelkészek 

terjesztik,
ők küldik szét, náluk is kell előfizetni! 
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar 

lelkész, 
oda a kiadóhivatal küldi az újságot.

1 példány ára: 2,50 I)M 
Előfizetési ár egy évre DM 25,— 

vagy ennek megfelelő valuta. 
Tengerentúlra légipostával I)M 40,— 

Lapzárta minden hónap 10-én. 
Hirdetéseket csak 10-ig fogadunk el. 

Postbank München:
Konto-Nr.: 606 50-803 - BLZ 700 100 80 

Katholische Ungarnscelsorge, 
Sonderkonto „Életünk”. 
Erscheint 11 mai im Jahr.
Satz: GRAPHOS GmbH 

Landwehrstr. 39, 80336 München 
Tel. (0 89) 55 34 44

Druck: AMPER DRUCK GmbH 
WERBE-DRUCK Verlag Hammerand GmbH 

Hasenheide 11, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. (0 81 41)61 01 20 
Fax (0 81 41)60 01 28

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Hirdetési díjak 1996 január 1-től:

Apró-, házassági-, általános hirdetés DM
ára soronként (kb. 40 belő) 7,—
Jelige portóval 7,—
Külön kívánságokat esetenként árazunk, 
üzleti-, nyereséges hirdetések
soronként 10,—
Nagybetős (kétsoros) sor 20,—
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese. 
Egymásutáni háromszori hirdetés esetén

10 % kedvezmény
Egymásutáni hatszori hirdetés esetén

20 % kedvezmény
Egy évi hirdetés esetén

25 % kedvezmény.
Hirdetések határideje minden hónap 10-e, 

befizetve!
A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU

SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL!

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE!
Befizetéseket és átutalásokat postacsek- 
kontónkra kérünk! Kath. Ungarn-Seelsorgc 
München - Sonderkonto: Postbank München, 

Konto-Nr.: 606 50-803, BLZ 700 100 80.

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI 
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

AZ ÉLETÜNK előfizetési árát kérjük helyi 
terjesztőinkkel (misszióinkkal) ren
dezni! Csak a kiadóhivatalból postázott újsá
gok előfizetését kérjük az „Életünk” müncheni 
postabank számlájára befizetni.

A szerkesztőség

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE!

Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnknél: 
Joseph DANI, # 18-505 Edmonton Tr. NE AIR- 
DIUE, Alberta T4B 2J2. Canada. A címére 
küldött csekken feltüntetendő: „Életünk". 
Kérjük szíveskedjenek a fenti címre, ne 
Münchenbe küldeni a csekket. Itt egyenkénti 
beváltásnál a 40,— DM-ből 8,— DM-et levon
nak a bankban. Előfizetési díj egy évre 17,— US 
$ + 13,- US $ portó. A lapot továbbra is 
Münchenből postázzuk.

Beilagenhinweis: Zu dicsér Auflage liegt 
zeitweise ein RUNDSCHRE1BEN bei. 
A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET 

MELLÉKELTÜNK.

Dr. Schulte - Dr. FVohlinde, ügyvédi tanácsadás 
minden jogi kérdésben.

Schwarz Annemarie, hites tolmács és fordító 
német / magyar nyelven.

Tel.: 0211/44 22 40,Fax: 0211/44 28 16

A szerkesztőség fenntartja magának 
a jogot, hogy rövidítsen a beküldőn 
írásokon, leveleken.

online.de

