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PANNÓNIA LEÁNYA
XVI. Benedek pápa levele

a Szent Erzsébet-év alkalmából

Árpád-házi Szent Erzsébet születés-
napján, július 7-én tette közzé a Szent-
szék XVI. Benedek pápa Erdõ Péter bí-
boroshoz írt levelét, melyben a Szentatya
Szent Erzsébet életmûvét méltatja szüle-
tésének nyolcszázadik évfordulóján.

Nagy örömmel értesültem arról, hogy
ebben az esztendõben különleges módon
emlékeznek meg Magyarországi Szent
Erzsébet születésének 800. évfordulójá-
ról. Ebbõl a kiváló alkalomból kérem,
tolmácsolja Magyarország és egész Eu-
rópa híveinek lelki részvételemet a terve-
zett ünnepségeken, amelyek nagyszerû
alkalmat nyújtanak, hogy Isten egész
népének és különösen Európának felmu-
tassuk e szent ragyogó tanúságtételét. Az
õ híre messze túlterjedt saját hazája ha-
tárain, és igen sokakhoz, köztük nem ke-
resztényekhez is eljutott az egész konti-
nensen.

Erzsébet igazi európai szent: kora
társadalmi viszonyait tekintve épp úgy,
mint napjainkban, az evangelizáció kö-
vethetõ példája. András király és Gert-
rúd királyné az új, keresztény Magyaror-
szág e hiteles drágakövének szülei gon-
doskodtak arról, hogy az Istenben való
örökbefogadott gyermekség méltóságá-
nak tudatában neveljék gyermeküket.
Erzsébet magáévá tette Isten Fiának, Jé-
zus Krisztusnak a programját, aki szol-
gai alakot öltött, kiüresítette magát, és
hasonló lett az emberekhez (Fil 2,7). Ki-
váló mestereinek köszönhetõen Assisi
Szent Ferenc nyomába szegõdött, szemé-
lyes és végsõ életcélként saját életét ha-
sonlóvá alakította Krisztuséhoz, aki az
ember egyedüli Megváltója.

A türingiai õrgróf leendõ feleségeként
a szegények szolgálatának szentelte ön-
magát, s ebben a szolgálatában fölis-
merte az isteni Mesterhez való hasonló-
vá válás igazi útját. Egyesítette a meny-
asszony hozományát az édesanya példa-
adásával, buzgón gyakorolta az evangé-
liumi erényeket, amelyeket Assisi Szent
Ferenc iskolájában ismert meg. Az Egy-
ház igazi leánya volt, konkrét tanúságté-
telével Krisztus szeretetét tette láthatóvá
az emberek között. Az évszázadok során
sokan követték õt, akik úgy tekintettek rá,
mint a keresztény erények tiszta példaké-
pére, amelyeket radikális módon élt meg
a házasságban, a családban és az öz-
vegységében egyaránt. Példája politikai
személyiségek számára is ösztönzõnek
bizonyult, hogy buzgóságán felbátorod-
va a népek közti kiengesztelõdésen fára-
dozzanak.

A nemzetközi Szent Erzsébet-év, amely
az elmúlt esztendõben, november 17-én
kezdõdött Rómában, szolgáljon újabb
ösztönzésekkel, hogy mélyebben megért-
hessük Pannónia e leányának lelkiségét,
aki ma is emlékezteti honfitársait és az eu-
rópai kontinens lakóit az Evangélium hal-
hatatlan értékeinek fontosságára.

Bíboros Úr, bensõséges jókívánságaimat
küldöm, és kívánom: Szent Erzsébet sze-
mélyének és mûvének mind mélyebb isme-
rete segítse elõ, hogy egyre tudatosabban

A MINDENSÉGET VÁGYOM
Írta: Virágh József, London

Szeptember hónapban egy héten belül három Mária-ün-
neppel is találkozunk. A három ünnep egyetlen füzér
gyöngyszemei, amelyek szépen következnek egymás után
nemes fényükkel, de a füzér legragyogóbb ékét, legfonto-
sabb szemét mégis máshol kell keresnünk. A Mária-ünne-
pek sora csak Mária dicsõséges Mennybevételével válik tel-
jessé, az Örök elnyerésével. A Teremtõ örök szándéka sze-
rint, Mária megdicsõülésével beteljesedett élete; nyilvánva-
lóan ez minden emberi élet végsõ célja, az Istenben való élet
teljessége, az üdvösség.

Szûz Mária születése, Kisboldogasszony ünnepe – szep-
tember 8.: Az ünnep szoros összefüggésben áll Szûz Mária
Szeplõtelen fogantatásával (december 8.), ez Mária földi lé-
tének, életének kezdete. Immaculata Conceptio latinul, vagy
régi nevén ’Asszonyunk, Mária foganata’. Mária már Anna
méhében való fogantatásától kezdve mentes volt az egész
emberiséget terhelõ eredendõ bûntõl. Benne születik meg a
bûn nélkül való ember, aki kegyelemmel teljes. Áldott már
akkor, és mennyire megáldott, amikor majd szíve alatt hor-
dozza a Világnak Váltságát.

„Milyen nemes, nagyszerû és dicsõséges volt a te születé-
sed, ó, boldogságos Szûz Mária!... A kegyelmek milyen ára-
datát önti fejedre ezen a napon az Atyaisten!… Az örök Ige
siet, hogy megszentelje tabernákulumát és határtalan nagy-
lelkûségében csodálatos mennyei kincsekkel gazdagítsa; azt
szeretné ugyanis, te drága kisleány, megváltásunk hajnala,
hogy hozzá méltónak szülessél, s érezd azt a mérhetetlen
ajándékot, hogy Fiad van, aki ugyan Fiad, de egyidejûleg
születésed szerzõje is. E csodák láttán ugyan melyik elme
igazodik el? Szó egyáltalán nem, de melyik gondolat emel-
kedhetne olyan magasra, hogy méltóképp dicsérje az Isten-
anya fönségét?... Nos, az éjszaka elmúlt, közeledik a nap-

pal… a szegény emberi természetnek századokon át ígért
boldog, dicsõséges napja!… Már sejlik Jézus napjának ra-
gyogása, és mi már élvezzük ezt a jótékony világosságot…
Benned, ó, Mária, aki most születsz a világra, már az õ fénye
szikrázik, mivel te bûntelen vagy és kegyelemmel teljes. A
szeretet határtalanul gazdag patakja vagy a bûnösök számá-
ra, vagyis minden ember számára, hiszen mindnyájan bûnö-
sök vagyunk.” (J. B. Bossuet, La naissance de la Vierge 2, 1)

Isten különleges módon kiválasztotta és megszentelte a
Szûzanyát. Õ volt az, aki a keresztény életeszményt a leg-
szebben valósította meg. Kérjük, járjon közbe értünk, hogy
példáját Isten segítségével követhessük.

Szûz Mária Szent Neve – szeptember 12.: Áldott legyen a
Szûz és Anya neve: Mária! Istenünk, Szent Fiad a Boldogsá-
gos Szûz Máriát, akit saját Anyjául választott, a kereszt oltá-
rán haldokolva a mi Anyánkká is rendelte. Add, kérünk,
hogy mi, akik oly nagy bizalommal oltalma alá futunk, anyai
nevének segítségül hívásával megerõsödjünk – kérjük az
ünnepi szentmise könyörgésében.

A Fájdalmas Szûz ünnepe – szeptember 14. – szoros össze-
függésben áll a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepével,
egy nappal korábban. Mérhetetlen az anya fájdalma, együtt
szenved Szent Fiával. Felmagasztaltatik az ember szenvedése,
amikor egyesül Jézuséval. Az ünnep a Szent Kereszt dicsõítése,
amelyen Üdvözítõnk kínhalált szenvedett és megváltott minket.
Aki naponta hittel tekint Krisztus keresztjére, az képes lesz saját
keresztjét is naponta felvenni és hordozni. „Azt a keresztet, ami
most annyira nyomja a válladat, mielõtt elküldte volna hozzád az
Úr, Mindenható szemével megvizsgálta, szeretõ irgalmával át-
melegítette, mindkét kezével méregette: Vajon nem nagyobb-e,
nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz?

(Folytatás a 2. oldalon)
(Folytatás a 4. oldalon)

Nagyboldogasszony ünnepén a dél-
elõtti ünnepi szentmise keretében Erdõ
Péter bíboros, prímás az Esztergom-Bu-
dapesti Fõegyházmegye segédpüspöké-
vé szentelte a külföldi magyarok lelki-
pásztori ellátásával megbízott Cserháti
Ferencet. Az ünnepi szentmisén társ-
szentelõként vett részt Ternyák Csaba
egri érsek és Schönberger Jenõ szatmári
megyéspüspök, jelen voltak a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia tagjai,
határon túli magyar püspökök, valamint
az egyházmegye papjai.

„Nagyboldogasszony ünnepén, Fõ-
székesegyházunk búcsúnapján külön
öröm, hogy új püspököt szentelünk egy-
házmegyénk szolgálatára, aki a Püspöki
Konferencia megbízásából a nyugati vi-

lág szórvány magyarságának lelkipász-
tori gondját is fogja viselni” – mondta
bevezetõjében Erdõ Péter bíboros.

A Szentatya üdvözletét és a kinevezési
bullát Juliusz Janusz apostoli nuncius
megbízásából titkára, Mark Gerard Miles
pápai káplán olvasta fel latinul, majd
Cserháti István, a szentelendõ püspök
nagybátyja magyarul.

„Különleges ünnep a mai nap Fõegy-
házmegyénk és az egész magyar katoli-
kus közösség számára. Püspökszentelést
végzünk Nagyboldogasszony ünnepén!
Mária mennybevétele Fõszékesegyhá-
zunk búcsúnapja. Ennek a templomnak a
homlokzatán azt olvashatjuk, hogy ez
Magyarország egyházainak anyja és ta-
nítómestere. Különleges, jelképes értel-
me van tehát annak, hogy Egyházme-
gyénk új segédpüspöke, Cserháti Ferenc
most ebben a prímási bazilikában nyeri
el a papság teljességét” – mondta szent-
beszédében Erdõ Péter bíboros.

Cserháti Ferenc személyében a Fõ-
egyházmegye „olyan segédpüspököt ka-
pott, aki hosszú évek eredményes lelki-
pásztori vezetõi munkájával, de könyve-
iben, újságszerkesztõi, szerzõi tevékeny-
ségében, leveleiben és szentbeszédeiben
is a hármas krisztusi küldetés kiemelke-
dõ teljesítõjének bizonyult. (…) Olyan
lelkipásztort, aki évtizedek óta a nyugati
szórványmagyarság körében teljesítette
küldetését. Olyan személyiséget, akiben
a kárpát-medencei németség és a katoli-
kus magyarság megbonthatatlan, igaz

harmóniában egyesül. Üzenet ez a szá-
munkra, mert mutatja az emberi kapcso-
latok szabadságát és jele annak, hogy lel-
kileg önmagunkra találhatunk, magyar
katolikusok itt, Magyarországon, a hatá-
rokon túl és szerte a nagyvilágban.”

Erdõ Péter bíboros szentbeszéde után
került sor a püspök fogadalomtételére, a
kézrátétellel történõ szentelésre, majd a
püspöki jelvények átadására.

A szentmise végén, a Te Deum el-
imádkozása után Cserháti Ferenc segéd-
püspök rövid beszédében elmondta: rég-
óta nem történt olyan, hogy a Szentatya
nyugatról hívott magyar papot – aki Ro-
mániában született és Németországban
élt és dolgozott a magyarok körében –, és
az Esztergom-Budapesti Fõegyházme-
gye segédpüspökévé nevezte ki. Feltûnõ
jele ez az egész magyar katolikus közös-
ség határokon átívelõ összetartozásának
az egységesülõ Európában.

Háláját fejezte ki a Szentatyának, Er-
dõ Péter bíborosnak, a szentelésben köz-
remûködõ püspököknek, paptestvérei-
nek, családjának, barátainak és minden
hívõnek, akik imáikkal és szeretetükkel
támogatják. Hangsúlyozta, hogy tovább-
ra is szívén viseli a határokon túl élõ ka-
tolikus hívek lelki gondozását, és fontos-
nak tartja, hogy a külföldön élõ magyar
családok eljárjanak magyar nyelvû
szentmisére és megtanítsák gyermekei-
ket magyarul imádkozni, hogy a magyar
nép az imádság nemzete lehessen az
egész világon. MK

PÜSPÖKKÉ SZENTELTÉK
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LENNE EGY KÉRDÉSEM...
Hogyan lesz valakibõl püspök?

A kérdéssel már foglalkoztunk az
ÉLETÜNK 2000. évi júniusi számában.
Most Cserháti Ferenc atya püspökké
történt kinevezése és augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony ünnepén, az Esz-
tergomi Bazilikában történt felszentelé-
se következtében, újra aktuálissá vált.
Akkor adott válaszunk inkább azt tar-
totta szem elõtt, ami elvi jellegû: mit je-
lent püspöknek lenni,milyen eljárást fo-
ganatosít azEgyház,milyen szemponto-
kat vesz figyelembe a püspökségre al-
kalmas egyén kiválasztásakor. A kérdés
ez alkalommal konkrétabb, mert egy
valamennyiünk által ismert személyt
érint. Ennélfogva nem elégítene ki, ha
az egyszerûség kedvéért újra leközöl-
nénk a hét évvel ezelõtti cikket. A követ-
kezõkben tehát, akkor adott válaszunk-
ból kiindulva és azt idézve megkísérel-
jük a kérdést aktualizálni.

Az Egyház küldetése

Aki az evangéliumokat elõítélet nélkül
olvassa, észre fogja venni, hogy Jézus ta-
nítványai seregébõl kiválasztott 12-t, aki-
ket folyamatosan elõkészít a rájuk váró
feladatokra. Alkalmanként próbára is tet-
te õket, amennyiben elõre küldte õket
azokba a helységekbe, ahová õ maga ké-
szült (Mt 10, 9). Megbízta õket, hogy hir-
dessék Isten országát, sõt hatalmat adott
nekik a betegek gyógyítására és az ördö-
gök kiûzésére. E 12 tagból álló csoport-
nak szervezeti formát is adott, amennyi-
ben Simon Péter személyében vezetõt ál-
lított annak élére. Ez volt az Egyház mag-
ja, ami különösen az utolsó vacsorán vált
nyilvánvalóvá, mikor is végsõ utasításo-
kat adott nekik arra az idõre, amikor Õ
már nem lesz közöttük: azt tegyék, amit Õ
tett – a kenyeret és a bort változtassák át
az Õ testévé és vérévé, és aztán vegyék
azt magukhoz az Õ emlékezetére. Feltá-
madása után további hatalommal ruházta
fel õket a bûnök megbocsátására: „Akik-
nek megbocsátjátok bûneit, meg vannak
bocsátva” (Jn 20, 23). Mennybemenetele
elõtt pedig mégegyszer összefoglalta
küldetésüket: „Én kaptamminden hatalmat
az égen és a földön. Ezért most menjetek és
tegyetek tanítványommáminden nemzetet!
Kereszteljétek meg õket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében! Tanítsátok meg õket
mindannak megtartására, amit parancsol-
tam nektek! És íme, én veletek vagyok
mindennap a világ végéig” (Mt 28, 19)!

A küldetés megvalósítása
az idõben

Miután az apostolok Jézus utasítását
követve elkezdték hirdetni az evangéliu-

mot, mindenütt, ahová csak eljutottak,
keresztény közösségeket hoztak létre.
Ezek élére, azok közül, akiket alkalmas-
nak ítéltek, ahogy Jézus is tette, vezetõ-
ket állítottak, akiknek kézfeltétellel átad-
ták a Jézustól rájuk bízott lelki hatalmat.
Az Egyház szervezete tehát kezdettõl te-
rületi és személyi szempontok figyelem-
bevételével alakult ki. Akkor is, ha a he-
lyi egyházak vezetõinek elnevezése csak
lassan vált egységessé, azok hivatala és
felelõssége nem sokban különbözött az
egyházi hierarchia mai vezetõiétõl.
Nagy általánosságban a helyi egyház ve-
zetõjét „episcopos”-nak hívták (a ma-
gyar „püspök” szó ebbõl származik),
ami annyit jelent, mint „felügyelõ”. A
vele együttmûködõ testület tagjai a
„presbyteroi”, az „idõsek” voltak. Ezek
utódai ma a papok. A nyugati nyelvek a
pap megjelölésére ennek a szónak kü-
lönféle változatait használták: németül
„Priester”, angolul „priest”, svédül „präst”,
franciául „prêtre”, olaszul „prete”. A
magyarban csak a protestáns nyelvhasz-
nálatban találjuk meg, de ott a „prezs-
biter” az egyháztanács tagját jelzi.

A püspöki hivatal – ma

Az évezredek során kialakult gyakor-
lat értelmében, ma a püspököt, azaz a he-
lyi egyház fejét az egyetemes egyház fe-
je, a pápa nevezi ki; a lelki hatalmat az õt
felszentelõ püspöktõl kapja kézfeltétel
által. Ugyanígy kapta a szentelõ püspök
az õt felszentelõ püspöktõl, és így tovább
visszamenõleg az apostolokig. Így min-
den püspök „apostolutód”, amennyiben
szakadatlan láncban vissza tudja vezetni
az így ráruházott lelki hatalmat az apos-
tolokra. Ezt nevezzük „apostoli szuk-
cesszió”-nak, folytonosságnak, ami a
protestáns közösségeknél megszakadt,
de az ortodox egyházban változatlanul
megmaradt, annak ellenére, hogy elsza-
kadt a Katolikus Egyháztól.

A püspök a teljes lelki hatalom birto-
kosa: püspököt, papot, diakónust csak
püspök szentelhet. A püspöki hivatal
nem ideig-óráig tartó megbízás, hanem
életre szóló küldetés, és magában foglal-
ja a lelki-szentségi hatalom mellett a ta-
nításét és a kormányzásét is, a vele járó
joghatósággal együtt. A jelenlegi egy-
házszervezetben ezek egymeghatározott
területre, illetve az ott élõ hívekre terjed-
nek ki. Ezt a területet nevezzük „egy-
házmegyé”-nek, amelynek élén a „me-
gyéspüspök” áll. Itt említjük meg, hogy
az egyházmegyék között, akár történel-
mi, akár nagyságbeli, vagy egyéb okok-
nál fogva, létezhetnek rangbeli különb-
ségek. A magasabb rangúakat „fõegyház-
megyé”-nek vagy „érsekség”-nek hívják,
élükön az érsek (archiepiscopus) áll. A mai
Magyarországon ilyen az Esztergom-Bu-
dapesti, a Kalocsa-Kecskeméti, az Egri és a
Veszprémi érsekség.

Az egyházmegyék közti együttmûkö-
dés elõsegítésére alakult a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia, amelynek
élén jelenleg az Esztergom-Budapesti
érsek, az ország prímása, Erdõ Péter bí-
boros áll.

Hogyan lesz valakibõl püspök?

Mindenekelõtt le kell szögezni,
hogy az Egyházban nincs olyan érte-
lemben ranglétra, mint a katonaságnál,
vagy egyes hivatalokban, ahol bizo-
nyos számú szolgálati év után valaki
automatikusan feljebb kerül. Aki püs-
pök lesz, az rendszerint bizonyos lelki,
szellemi, tanítói, lelkipásztori, vezetõi
képességekkel kell, hogy rendelkez-
zék; olyan egyéniség kell, hogy le-
gyen, aki példaképül szolgálhat papjai
és hívei számára.

De honnan tudhatja a pápa, aki kine-
vezi a püspököket, hogy egy egyházme-

gyében, egy országban ki alkalmas egy
ilyen feladatra? Nos, az évszázadok fo-
lyamán kifejlõdött egy információs
módszer: a római Kúria illetékes hivata-
lai – Államtitkárság, Püspöki Kongregá-
ció – megbízásából a Szentszék helybéli
nagykövete, az apostoli nuncius meg-
hallgatja a püspöki kar tagjainak, az or-
szág jelentõs egyházi személyiségeinek
és az Egyház életében szerepet játszó vi-
lági hívõknek véleményét, javaslatait.
Ezeket a nuncius továbbítja Rómába. Így
születik meg a végsõ döntés.

Hogyan lett Cserháti Ferenc
atyából a külföldön élõ magyar

katolikusok püspöke?

Miután Miklósházy Attila püspök
atya, aki ezt a hivatalt 75. életéve eléré-
séig betöltötte, benyújtotta lemondását, a
Szentszék – kikérve a Magyar Katolikus
Püspöki Kar véleményét – úgy látta jó-
nak, hogy a rendszerváltozásra való te-
kintettel, átszervezi a külföldön élõ ma-
gyarok lelkipásztori ellátását és annak
gondját a Magyar Katolikus Püspöki
Karra bízza. Tekintve, hogy a Püspöki
Kar tagjai különféle feladatokkal való
túlterheltsége kizárja minden újabb teen-
dõ átvállalását, és mivel a külföldi ma-
gyarok lelkipásztori ellátásának biztosí-
tása sajátos tapasztalati tudást igényel, a
Püspöki Kar elhatározta, hogy a külföl-
dön mûködõ magyar papok közt keres
alkalmas jelöltet.

Adva volt, hogy Cserháti atya már
több, mint egy évtizede volt Miklósházy
püspök európai delegátusa, és ezenkívül
a Német Püspöki Kar is õt bízta meg Fe-
jõs atya nyugállományba lépése után
mint delegátust a németországi magyar
lelkipásztorkodás összehangolásával, a
Magyar Katolikus Püspöki Kar is õt sze-
melte ki – ideiglenes jelleggel – Mik-
lósházy püspök munkájának folytatásá-
ra. Idõközben a Szentszék által elindított
információs processzus lezárult, így a
Szentatya, XVI. Benedek pápa úgy dön-
tött, hogy Cserháti atyát kinevezi az Esz-
tergom-Budapesti Fõegyházmegye se-
gédpüspökévé; a Magyar Katolikus Püs-
pöki Kar immár állandó jelleggel meg-
bízta, hogy Miklósházy Attila püspök
örökét átvegye.

Még csak annyit: mit jelent,
ha valaki „segédpüspök”?

A „segédpüspök” a címzetes püspö-
kök kategóriájába tartozik. Ezen azt ért-
jük (tekintve, hogy nem létezik püspök
egyházmegye nélkül), hogy a címzetes
püspök olyan egyházmegye élére kerül,
amely valamikor létezett ugyan, de vala-
milyen oknál fogva hosszú ideje meg-
szûnt. Számos ilyen egyházmegyérõl tu-
dunk, például Észak-Afrikában, ahol az
iszlám terjeszkedése nyomán a keresz-
ténység elhalt.

A címzetes püspököt egy ilyen egy-
házmegye titulusára, „címére” szentelik.
Cserháti atya a „Centuria”-i egyházme-
gye címzetes püspöke.

A segédpüspökrõl pedig azt kell tud-
ni, hogy – mint a neve is mondja – általá-
ban egy megyéspüspök mellé van ren-
delve, hogy munkájában segítse, akár,
mert az túl van terhelve, akár mert egész-
ségi állapota szükségessé teszi, hogy va-
laki átvegye a püspöki funkciók egy ré-
szét. Cserháti püspök Erdõ Péter bíboros
mellett fogja feladatát ellátni, aki végsõ
fokon a külföldi magyarok legfõbb lelki-
pásztora.

*

Befejezésül szeretettel kérjük az
ÉLETÜNK olvasótábora és szerkesztõi
nevében Krisztust, a Jó Pásztort, hogy
adjon szolgájának testi-lelki erõt ennek
az emberfeletti küldetésnek teljesítésére,
sok-sok türelmet és megértést a rábízot-
tak iránt és azt a szeretetet, amely a Jó
Pásztor sajátja.

Frank Miklós

IMASZÁNDÉKOK
Szeptemberre

I.
Általános szándék: Imádkozzunk,

hogy a romániai Nagyszebenben folyó
ökumenikus gyûlés hozzájárulhasson
a valamennyi keresztény közötti egy-
ség növekedéséhez, amely egységért az
Úr az utolsó vacsorán imádkozott.
Amikor erre a szándékra elkezdünk

imádkozni, Nagyszebenben már az öku-
menikus találkozó közvetlen elõkészüle-
tének záró mozzanatai zajlanak: a har-
madik európai találkozó szeptember
4-tõl 8-ig. A Szív legutóbbi számában
(63–64. lap) olvashatunk a történetérõl,
jellegérõl, célkitûzésérõl.
Amikor XVI. Benedek pápa 2006. ja-

nuár 25-én a római Szent Pál-baziliká-
ban lezárta az ökumenikus imahetet, már
akkor kifejezetten utalt Nagyszebenre:
„Azok között, akik találkozónkon részt
vesznek, szeretném külön üdvözölni
azoknak a küldötteknek csoportját, akik
olyan egyházakat, püspöki konferenciá-
kat, keresztény közösségeket és ökume-
nikus szervezeteket képviselnek, ame-
lyek kezdik elõkészíteni a 3. európai
ökumenikus gyûlést; Nagyszebenben,
Romániában fogják megtartani 2007.
szeptemberében, témája pedig ez lesz:
„Krisztus világossága felragyog min-
den emberre. A megújulás reménye és
Európa egysége.”
Január 25-én jelent meg XVI. Bene-

dek elsõ enciklikája is. Ökumenikus be-
szédében a pápa utalt a körlevél témájá-
ra. „Isten szeretet. Teljesen erre a ke-
mény sziklára támaszkodik az Egyház hi-
te. Különösen is ezen nyugszik az a türel-
mes keresés, amely Krisztus valamennyi
tanítványának teljes közösségére irá-
nyul. Ha erre az igazságra, az isteni ki-
nyilatkoztatás csúcspontjára függesztjük
tekintetünket, a megosztottságok meg-
tartják ugyan fájdalmas súlyosságukat,
mégis legyõzhetõnek tûnnek, és nem bá-
tortalanítanak el bennünket.” „Az igazi
szeretet nem törli el a jogos különbözése-
ket, hanem felsõbbrendû egységbe hoz-
za, amelyet nem kívülrõl erõltetnek, ha-
nem amely belülrõl ad formát az egész-
nek. Ez a közösség misztériuma.”
Idézzük fel röviden a Szentatya egy

másik gondolatát is. Az evangéliumból
indul ki: „Ha ketten közületek meg-
egyeznek…” (Mt 18,19.) A görög szó
(szümphónészószin) a szívek szimfóni-
ájára utal. „Ez az, ami hatással van Is-
ten szívére. Ebbõl következik, hogy az
imában megvalósuló egyetértés fontos
ahhoz, hogy az imát a mennyei Atya el-
fogadja. Együttes kérés már egy lépést
jelez a kérõ személyek közötti egység
felé. Ez persze nem jelenti bizonyosan,
hogy Isten válaszát a kérésünk valami-
képpen meghatározza.” Óhajtott egy-
ségünk teljesülése Isten akaratán áll,
de a mi megértésünket, sõt kéréseinket
is, Isten szándéka és nagylelkûsége
meghaladja.
Mindent egybevéve: az ökumenizmus

útján részünkrõl a legalapvetõbb dolog a
közös imádság, valamennyi keresztény
közös imádsága.

II.
Missziós szándék: Imádkozzunk,

hogyminden férfi és nõi misszionárius
örömmel ragaszkodjék Krisztushoz,
és így le tudja küzdeni azokat a nehéz-
ségeket, amelyekkel a mindennapi
életben találkozik.
Aligha lep meg bárkit, hogy a misszio-

náriusoknak ugyanúgy, mint bármelyi-
künknek, megvannak a mindennapos ne-
hézségeik. Sokfélék a misszionáriusok,
és sokfélék szerte a világon a mai keresz-
tény élet helyzetei. Emlékeztetõül csupán
néhány sajátos nehézséget tudunk gyor-
san felidézni. Sokfelé igen nagy és álta-
lános a szegénység; Krisztus apostolai is

(Folytatás a 6. oldalon)

PANNÓNIA...
(Folytatás az elsõ oldalról)

fedezzék fel Magyarország és egész Eu-
rópa keresztény gyökereit, a felelõs sze-
mélyek pedig érezzenek ösztönzést arra,
hogy harmonikus és másokat tisztelõ mó-
don fejlesszék a dialógust az Egyház és a
polgári társadalom között egy valóban
szabad és szolidáris világ építése érde-
kében. A nemzetközi Szent Erzsébet-év
legyen kedvezõ alkalom a magyarok, a
németek és egész Európa számára, hogy
megjelenítsék az atyáiktól átadott ke-
resztény örökséget, hogy továbbra is eb-
ben találják meg a szükséges forrást, s
hogy a nemrég megkezdett új évezredet
igazán termékennyé tudják tenni.
Miközben mindannyiukra hívom Má-

ria, Magyarok Nagyasszonya, Szent Ist-
ván és Szent Erzsébet hathatós védelmét,
szívesen adom Önre, Bíboros Úr, vala-
mint aMagyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia tagjaira, a papságra, a szerzete-
sekre és a hívekre egyaránt különleges
apostoli áldásomat, bõséges mennyei
kegyelmek zálogát. o



2007. szeptember ÉLETÜNK 3

Krisztusban Kedves Testvérek!
Különleges ünnep a mai nap Fõegy-

házmegyénk és az egész magyar katoli-
kus közösség számára. Püspökszentelést
végzünk Nagyboldogasszony ünnepén!
Mária mennybevétele Fõszékesegyhá-
zunk búcsúnapja. Ennek a templomnak
a homlokzatán azt olvashatjuk, hogy ez
Magyarország egyházainak anyja és ta-
nítómestere. Különleges, jelképes értel-
me van tehát annak, hogy Egyházme-
gyénk új segédpüspöke, Cserháti Ferenc
most ebben a prímási bazilikában nyeri
el a papság teljességét.
Ma azt ünnepeljük, hogy Szûz Mária

testestõl-lelkestõl megdicsõült a menny-
ben. A mai evangéliumban hallottuk
Mária hálaénekét, a Magnificatot. A
Szûzanya elõször hálát ad benne azért a
nagy kegyelemért, amelyben õ személy
szerint részesült. Azután beleállítja uj-
jongó örömét az üdvösség történetének
nagy összefüggésébe: „Felkarolja szol-
gáját, Izraelt, s amint megígérte atyáink-
nak, nem feledi irgalmasságát Ábrahám
és utódai iránt, mindörökre”. Szûz Má-
ria öröme, Jézus születése és egész meg-
váltói mûve Isten nagy ígéreteinek be-
teljesedése.
Az üdvösség történetének hatalmas

távlatából hangzanak tehát Szûz Mária
örvendezõ szavai, melyek az atyáknak
tett ígéretek beteljesedésérõl szólnak. Ez
a beteljesedés pedig Krisztusban van.
Hozzá kell kapcsolódnunk személyes
szeretetben, hogy mi is megtaláljuk a
magunk helyét az isteni üdvösség mûvé-
nek szolgálatában.
A felszentelt püspök az üdvösség mû-

vében egészen különleges szolgálatra
hivatott. A szó teljes értelmében apos-
tolutód, akit személyében lelkesít és ter-
hel a hármas krisztusi küldetés egészé-
nek folytatása: a tanítói, a papi és a pász-
tori feladat. A II. Vatikáni Zsinat tanítá-
sában is ezek a vezérmotívum, amikor
Krisztus és az Egyház küldetésérõl, kü-
lönösen pedig, amikor a püspökök fel-
adatáról van szó.
Ezért kell mindig azon igyekeznünk,

hogy a ránk bízottak hiteles és teljes ta-
nítást kapjanak hitünk igazságairól.
Ahogyan jelenlegi Szentatyánk írta még
pápává választása elõtt: a 20. század el-
sõ felében a hittani válaszok megtanítá-
sa során talán néhányan kevesebb fi-
gyelmet fordítottak arra, hogy a hit to-
vábbadásával egyidejûleg be kell kap-
csolni a fiatalokat és a felnõtteket is a ke-
resztény közösség életébe is. A zsinatot
követõ idõben azután sokan a hitrõl szó-
ló tudás fontosságáról feledkeztekmeg a
közösség élményének bûvöletében. Így
alakult ki több országban az a helyzet,
hogy a jó szándékú katolikusok, sõt a
hitoktatók egy része is rendkívül járatlan
hitünk igazságaiban, ezért katolikus kö-
rökben is hódíthatnak olyan babonák
vagy vélekedések, amelyek nyilvánva-
lóan és szögesen ellentétben állnak Egy-
házunk hitével. Fontos tehát – életfon-
tosságú – hitünk igazságtartalmának tel-
jes és pontos továbbadása.
De a püspök és az áldozópap Krisztus

személyében újítja meg, teszi jelenvaló-
vá az Újszövetség egyetlen és örök érvé-
nyû áldozatát is. Így minõségileg és lé-
nyegileg, nem pedig csak fokozat szerint
másképpen részesedik Krisztus papságá-
ban, mint a többi megkeresztelt ember

(II. Vatikáni Zsinat, Lumen Gentium
10b). Szentatyánk a megválasztását kö-
vetõ napon a Bíborosi Testület elõtt
mondott beszédében kitért arra, hogy a
papok „gondosan” végezzék a szent
szertartásokat. Itt ismét csak a 20. és 21.
század fordulójának új helyzetére ad vá-
laszt. Hiszen természetesen nem méltó
és nem elegendõ pusztán lelketlen me-
revséggel mondani az istentisztelet sza-
vait vagy végezni a szent szertartásokat.
De azt sem gondolhatjuk, amit talán né-
hány évtizeddel ezelõtt egyesek éreztek,
hogy mi, papok sztárok, mûsorvezetõk
lennénk, akiknek az a feladatuk, hogy
személyes ötletességükkel és improvizá-
ciójukkal biztosítsák az egybegyûltek jó
hangulatát. Nem pusztán evilági érte-
lemben vett társaság ugyanis a liturgikus
közösség. Hanem „a mi közösségünk
közösség az Atyával és a Fiúval, Jézus
Krisztussal” – ahogyan Szent János
apostol tanítja (1Jn 1,3). A liturgia Krisz-
tus és az egész Egyház cselekménye.
Maga Isten van tehát jelen rajta, mégpe-
dig cselekvõ alanyként. Ezért mûvészeti
irányok és divatok változhatnak, de azt
központi igazságként kell kiemelnünk és
megélnünk, hogy maga a Szent van jelen
közöttünk. Ezért mondja XVI. Benedek
pápa a legújabb Motu Propriójához fû-

zött magyarázatában: a liturgiát úgy kell
végezni, hogy annak szent mivolta minél
inkább kifejezõdjék.
Hasonló korfordulót ért meg a püspök

és a papok pásztori szolgálatának gya-
korlata is. Az elmúlt évszázadokban is
inkább ritka és hibás gyakorlat volt, ha
valahol egy plébánián vagy akár egy
egyházmegyében minden vezetõi és
szervezõi feladatot maga a pap vagy a
püspök akart személyesen elvégezni, és
esetleg igénybe sem vette más papok
vagy világiak segítségét. Persze a jó lel-
kipásztorok minden idõben tudták, hogy
az élõ, személyes kapcsolat és a rájuk bí-
zott hívek iránti tisztelet milyen fontos
küldetésük szempontjából. Magyaror-
szágon például már az I. világháború
elõtt és közvetlenül utána egyházközsé-
gek, képviselõ-testületek alakultak.
Mindez nagyban hozzájárult a hívõk ak-
tivitásának és keresztény öntudatának
erõsítéséhez. Ugyanakkor éppen az
1918–19-es idõszakban merült fel egye-
sekben a gondolat, hogy a szovjet rend-
szer mintájára esetleg választott képvise-
lõkbõl álló testületekre bízzák a hazai
Katolikus Egyház vagy a plébániák ve-
zetését, és ezek a testületek rendelkezze-
nek az egyházi tulajdon felett is.

(Folytatás a 6. oldalon)

Benedek püspök, Isten szolgáinak szolgája szeretett fiának, Cserháti
Ferencnek, akit ez idõ szerint a Magyar Püspöki Konferencia a külföldi
magyarok lelkipásztori ellátásával bízott meg, az Esztergom-Budapesti
Fõegyházmegye választott segédpüspökének, akit Centuria egyházának
címével ruházunk fel, üdvözletünket és Apostoli Áldásunkat küldjük.
A kiváló Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye vezetõje tisztelendõ

testvérünk, Erdõ Péter, a Római Szentegyház Bíborosa, sok lelkipászto-
ri feladatának teljesítéséhez most újabb segédpüspököt kért tõlünk. Ké-
rését szívesen vettük, és szeretett fiúnk, feléd fordítottuk figyelmünket,
aki a papi lelkiségben kiemelkedõ vagy és járatos az egyházi ügyekben.
Ezt különösen mint a Magyar Püspöki Konferenciának a külföldi ma-
gyarok lelkipásztori ellátására kinevezett megbízottja, tevékenységed-
del is igazoltad. A Püspöki Kongregáció javaslatát elfogadva téged, erre
a nehéz feladatra kiválasztottunk, és apostoli teljhatalmunk alapján az
Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye segédpüspökének tisztségére ki-
nevezünk, egyben felruházunk a centuriai püspöki címmel, egyúttal
megadunk minden jogot, és rád bízunk minden kötelezettséget, amely
ezzel a kormányzással és tekintéllyel jár. A hitvallást szabályosan letéve
és az irántunk és utódaink iránt tett hûségeskü okiratait a szokásos mó-
don aláírva és lepecsételve, az említett Kongregációhoz küldd el, a püs-
pöki rendet, az Egyház elõírásainak megfelelõen, ahol kívánod – Róma
városát kivéve – felveheted.
Mindemellett szeretet Fiúnk, intünk az Úrban, hogy az Esztergom-Bu-

dapesti Fõegyházmegye Fõpásztorát lelkipásztori tevékenységében oda-
adóan segítsd, apostoli buzgóságodat bizonyítsd ezen kedvelt nyájunk hí-
vei elõtt. Kérdmindennapi imádban a Boldogságos SzûzMáriát és kövesd
alázatos, hûséges és kitartó példáját!
Kelt Rómában, Szent Péternél, 2007. június 15-én,

pápaságunk harmadik évében
XVI. Benedek pápa

ERDÕ PÉTER BÍBOROS SZENTBESZÉDE
A PÜSPÖKKÉ SZENTELÉSEN

Gombaszöginé Balogh Ibolya, a Megyei
Közgyûlés elnöke, Warvasovszky Tihamér
székesfehérvári polgármester és Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök köszöntõjével
kezdõdött augusztus 18-án az Országos Szent
Imre Nap alkalmából rendezett díszelõadás a
székesfehérvári Vörösmarty Színházban.
Spányi Antal püspök köszöntõjében kitért

arra, hogy az ezer évvel ezelõtti események
sokszor ködbe vesznek, történészek vitat-
koznak egy-egy esemény valós vagy hamis
voltán. Amikor a Székesfehérvári Egyház-
megye elfogadva azt a hagyományt, amely
szerint Szent Imre 1000 évvel ezelõtt itt a
mai Barátok temploma helyén álló palotában
született, akkor nem egy történészi szakkér-
dést kívánt eldönteni, hanem méltó módon
akart ünnepelni: Szent Imre alakját példa-
képül állítva a mai nemzedék elé. Olyan em-
bert akart például állítani, aki igaz életet élt,
tudott önmagán uralkodni, tudott másokat
szolgálni nagy célokra tartva az életét. Ilyen
példaképre nagy szükség van.
Öröm és felelõsség rá emlékezni – fogal-

mazott Spányi Antal, hiszen mindenkiben él
egyfajta kép Szent Imrérõl, leginkább olyan,
amit a késõbbi századok során született szob-
rokról vagy képekrõl ismer. Ez a kissé nõies,
liliomot tartó alak azonban nehezen állítható
példaképül a mai nemzedék, különösen a fia-
talok elé, és nem is tükrözi a szent teljes sze-
mélyiségét. Felelõsséggel kell megtalálnunk
azt a módot, azt a nyelvet, ahogyan ma Szent
Imrérõl szólunk – figyelmeztetett a püspök.
A Székesfehérvári Egyházmegye Szent

Imre évének rendezvényei gondolkodásra
késztettek és arra indítottak, hogy a mai fia-
talok fogalmazzák meg saját maguk számá-
ra, hogy õk ma, itt és most milyennek látják
az Árpád-házi szent alakját.
A díszelõadás ezután hangversennyel

folytatódott, amelynek során W. A. Mozart:
C-dúr Andante fuvolára és zenekarra
(K.315.) címû mûvel, és C-dúr Koronázási
miséje (K.317.) hangzott fel, Drahos Béla
Liszt-díjas fuvolamûvész, valamint az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar, és az Alba Re-
gia énekkar meghívott vendégmûvészekkel
kiegészített elõadásában, Drahos Béla ve-
zényletével.
A székesfehérvári bazilikában az ünnepi

szentmise fõcelebránsa Paskai László bíbo-
ros volt, és azon jelen volt a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia több tagja, len-
gyel, német, olasz testvéregyházak papjai,
valamint a Székesfehérvári Egyházmegye
papsága.
A szentmisében Spányi Antal püspök kö-

szöntötte a vendégeket és a híveket, majd
Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius üzene-
tét olvasták fel, amelyben átadta a Szentatya
apostoli áldását a jelenlévõkre és a Székesfe-
hérvári Egyházmegyére. Ezután felolvasták
Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom–bu-
dapesti érsek üzenetét. Erdõ Péter ebben töb-
bek között hangsúlyozta: „Ami Imre herceg
alakjában a legidõszerûbb: rendben látni ma-
gunk körül a mindenséget, keresztény hitünk
alapján megtalálni helyünket a világban, és
Krisztus tanításához szabni az életünket.”
Ezután Gerhard Pieschl limburgi segéd-

püspök köszöntötte Spányi Antal püspököt,
majd átadta a Német Püspöki Konferencia ez
alkalomra készített gyûrûjét az együttgon-
dolkodás és a testvéri szeretet szimbóluma-
ként. Pieschl beszéde után a sandomierzi
püspök, Andrzej Dziega köszöntõjét olvasta
fel Jan Zimny atya. A lengyel püspök üdvöz-
letében elhangzott: a Szent Kereszt kolostor-
ban néhány éve létrehozott Szent Imre oltá-
ron kívül idén felállították Szent Imre herceg
mellszobrát is.
Homíliájában Paskai László bíboros kü-

lönösen is hangsúlyozta Szent Imre tiszta,
önmegtartóztató életét. Mint mondta, a mai
kor talán ezt az erényt tudja a legkevésbé
megérteni, pedig az igazi boldogságot nem a
féktelen élvhajhászásban lehet meglelni.

Neumayer Katalin

ORSZÁGOS
SZENT IMRE NAP
SZÉKESFEHÉRVÁRON

PÁPAI DEKRÉTUM
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Gyermekeknek

NYÁRI ÉLMÉNYEK
Gábor társaival együtt nagy izgalom-

mal várta a tanév végét. A naptár nyári
hónapjai hamar megteltek a szünidõ gaz-
dag programjaival. A cserkésztábor, a
ministráns tábor, a nyaralás a Balaton-
nál, mind sok szép kellemes élményt ele-
venített fel már az elõzõ évrõl. Íróaszta-
lán szépen sorakoztak az olvasásra vára-
kozó könyvek is. Elõször csak lustálkod-
ni szeretett volna, de a nyári meleg ha-
mar kicsalta a város strandjára, ahol per-
sze a barátaival is találkozott. Beszélge-
tésük fõ témája a balatoni sátortábor
volt, amelyet kerékpártúrával kötöttek
egybe. A fiúk már az elõkészületnek is
örültek, izgatottan nézték a térképet, ki-
számolták az egy-egy napra tervezett ki-
lométereket, kikeresték a környék látni-
valóit. István atya is a fiúkkal tartott.
Még mûszakilag ellenõrizték a kerékpá-
rokat és megszámlálták a sátorvasakat.
Peti apukája kisbusszal vállalta a felsze-
relések szállítását. Összeállt a kis csapat.
Verõfényes napsütésben indultak Auszt-
rián át a magyar határhoz, majd délután
elérték a Balatont. Az ügyes és szorgal-
mas kezek hamar felverték a sátrakat,
bevásárlás után a „szakácsok” elkészítet-
ték a finom vacsorát. Mindenkinek jóle-
sett még megmártózni a tó vizében. Há-
laadás után aztán a fiúk az igazak álmát
aludták. Másnap korán kezdõdött a nap.
Reggeli és sátorrendezés után a kis csa-
pat elindult a napi túrára. Balatonfüred
és Tihany volt a cél, ez utóbbi helyen

megnézték a majd ezer éves bencés apát-
ságot, az elsõ magyar nyelvû írásos em-
léket, a tihanyi alapító levelet. Útközben
megcsodálták a szõlõjérõl és boráról hí-
res Balaton-felvidéket, a páratlan vulká-
nikus hegyeket. Másnap a túra a Ká-
li-medencében folytatódott. A táj szép-
sége megragadta mindegyikük képzele-
tét, István atya a tábortûznél balatoni re-
géket mesélt, és a táj dalaira tanította a
gyerekeket. Külön „élmény” volt a szú-
nyoginvázió, bár a vérszopóktól min-
denki szabadulni szeretett volna. A hõ-
mérõ higanyszála egyre emelkedett, így
túrázásra már csak a kora reggeli órák-
ban volt lehetõség. Keszthely, a Balaton
fõvárosa felejthetetlen élményt jelentett.
Nemcsak a Festetics-kastély, de a Bala-
ton Múzeum is sok érdekességgel szol-
gált, különösen tetszett a környék nö-
vény- és madárvilágát ismertetõ kiállí-
tás. Este a környék halászai örvendeztet-
ték meg a fiúkat, kivitték õket halászni a
tóra. Felettük õrködött a Hold és a csilla-
gos ég. Az éjszakai halfogásból készült a
másnapi finom halászlé a búcsúvacsorá-
hoz. Napbarnítottan, sok élménnyel, fá-
radtan értek haza a gyerekek, és gondo-
latbanmár a következõ nyárról álmodoz-
tak, de hát addig még az íróasztalon he-
verõ könyvekbõl is el kellene párat ol-
vasni...
Mindenkinek szép tanévkezdést és jó

tanulást kíván:
Judit néni

Fiataloknak

MEGGONDOLTAN
Mindig jólesik egy kis kellemes séta.

Sajnos, hétköznapi elfoglaltságaink alig
engednek idõt kikapcsolódásra, egy kis
„csellengésre”. Munkaidõnk után bevásá-
rolunk, rohanunk, hogy még nyitva talál-
juk a különbözõ hivatalokat, esetleg még
hétvégét kitöltõ túlórákat is vállalunk.
Vagy éppen egy sikerrel kecsegtetõ, szak-
mai fejlõdésünket elõsegítõ átképzésen
veszünk részt... Sietünk, s talán észre sem
vesszük, hogy erõnkön felül vállalunk
munkát, tanulást, sõt, a rég várt és megál-
modott nyári szabadságunk „kikapcsoló-
dását” is ki kell pihennünk... A régi, szép
közmondásunk jut eszembe: „Aki sokat
markol, keveset fog”... S még egy rövid,
de nagyon tanulságos történetre is emlék-
szem.
Egy gazdag földesúr meg akarta jutal-

mazni egyik hûséges jobbágyát. Így szólt
hozzá: „Menj ki a birtokomra. Korán reg-
gel, hajnalban indulj, és menj egész nap.
Azt a földet, amit estig körbejársz, neked
adom!”Aváratlan szerencsétõlmegszédül-
ve, emberünk boldogan indult útjára. Ezt
gondolta magában: „Amit ma körbejárok,
talán sok lesz... Demost itt az alkalom, nem
hagyhatom veszni a meggazdagodás lehe-
tõségét...” Bejárt erdõt, mezõt, izzadság

lepte el arcát, smire alkonyodni kezdett, na-
gyokat szökellve, lihegve érkezett céljához.
De a mohóságtól agyonhajszoltan, holtan
rogyott össze... Földet végül mégiscsak ka-
pott, éppen annyit, amennyire szüksége
volt, kint a temetõben...
Tudom, megdöbbentõ történet, de Jézus

szavait olvasva követésének feltételeirõl,
úgy érzem, hogy a mérce nagyon magas:
„Ha valaki követni akar, de nemgyûlöli ap-
ját, anyját...” (Lk 14,23–33). Megalkuvás
nélküli, kemény szavak, amelyek hasonló
iramot diktálnak... Ennek ellenére, Jézus azt
is tudja, hogy semÕt követni, sem azÕ kö-
vetségében járni nem lehet agyonhajszoltan
és meggondolatlanul. A tanítványoknak
idõre, kimértségre van szükségük ahhoz,
hogy sikeresek legyenek. Ne vállaljanak
semmit erejükön felül, hiszen örömhírét
nem lehet kapkodó lélegzettel, rohanva hir-
detni. A siker kulcsa, megoldása két szent-
írási példabeszédben rejtõzik. A torony
bölcs, mérlegelõ építõje, valamint a király
óvatos, az ellenség erejét hideg fejjel kiszá-
mító döntése a követendõ példa. S ez ne-
künk is szól. Erõnk tárgyilagos megítélése,
célunk – egy teljes, sikeres Krisztust köve-
tõ, áldozatos élet – jutalma lehet.

Pál atya

A MINDENSÉGET.. .
(Folytatás az elsõ oldalról)

Aztán megáldotta szent kegyelmé-
vel, irgalmával megillatosította, reád
és bátorságodra tekintett – és így érke-
zett a mennybõl a „kereszt”, mint Isten
köszöntése, mint a te Istened szereteté-
nek irgalmas ajándéka” (Szalézi Szent
Ferenc).
Ez lenne tehát a gyöngysor: Megszü-

letett Mária – az Õ nevének segítségül
hívásával, anyai pártfogásával segítsé-
get, oltalmat, közbenjárást nyerünk, hi-
szen Jézus a kereszten mindannyiunkat
gyermekévé, Õt pedig Anyánkká rendel-
te. Ebben a különleges lelki kapcsolat-
ban, szeretetközösségben pedig, amely
Égi Édesanyánkkal egyesít minket, meg-
valósul az összhang, a kölcsönösség Jé-

zussal is, ahogy Pál mondja: „azonban
szenvednünk kell vele együtt, hogy vele
együtt meg is dicsõüljünk.” (Róm 8,17)
A Fájdalmas Anya kínja a miénk is,
ugyanakkor Õ is társunk fájdalmaink-
ban, szenvedéseinkben, és vigasztalónk
a feltámadás fényében. A szeptemberi
ünnepek sorát majd Húsvét fénye és örö-
me teszi teljessé – a Lélek által Isten élet-
re keltette a halálból Jézust. Mária élete
is csak húsvét fényében teljes.
Megdicsõítette az Isten, felmagasztalt

az angyalok fölé, örök diadalt ül Krisz-
tussal. A élet kezdete, és az Élet kezdete.
Reménységben hittel valljuk, hogy a mi
életünk is kiteljesedik. Ezt hisszük és re-
méljük, mert az értünk kereszthalált
szenvedõ Krisztus, az Isten Szentje, Má-
ria Fia onnan, odaátról már visszatért, és
megosztja velünk dicsõséges életét. o

A MERÉSZ HIT SZÁRNYAI

Az afrikai õsvadon híres orvosa, az
orgonamûvész, az orgonaszakember, J.
S. Bach egyik legjobb ismerõje, egyben
teológus is. Albert Schweitzerrõl van
szó, a 20. század egyik leghíresebb em-
berérõl. Visszaemlékezéseit, amelyek
fõként tudományos és emberbaráti mun-
kásságával foglalkoznak, nemrégiben
hallgattam ún. hangos könyv formájá-
ban. Érdekes módon részletesen foglal-
kozik egyik korai teológiai mûvével. Eb-
ben a szerzõ azt kívánta bizonyítani,
hogy Jézus nem rendelt Oltáriszentséget.
Schweitzer „bizonyítása” egyszerû. Vé-
leménye szerint a két legkorábbi evangé-
lium –Máté ésMárk evangéliuma – nem
tartalmazza az utolsó vacsora leírásában
a kijelentést: „Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre.” Ez valóban így van. A
másik két forrás, amely az eseményt leír-
ja, Lukács evangéliuma és Szent Pál elsõ
Korintusi levele. Schweitzer szerint ezek
késõbbi keletûek. Ezért arra következtet,
hogy ezek a források olyan „hamis” gya-
korlatot szentesítenek, amit Krisztus
nem is akart bevezetni. Ezért az a véle-
ménye, hogy az apostolok, vagy utódaik
„találták ki” az úrvacsorát.
A protestáns teológus nem is említi

Szent János evangéliumát. Ennek utolsó
vacsoráról szóló fejezetei valóban nem
foglalkoznak az Oltáriszentség rendelé-
sével. Schweitzer logikusan nem is ér-
velhetett vele. János evangéliuma köztu-
dottan az elsõ század vége felé keletke-
zett. Így közel álló lenne, hogy ez a
könyv is megerõsíti a „hamis”, vagy „té-
ves”, késõbb bevezetett gyakorlatot. Va-
lójában erõsíti is. Csakhogy nem az utol-
só vacsora leírásának történetében, ha-
nem a híres eucharisztikus beszédben.
Ez János szerint a kenyérszaporítás és
Jézus vízen járása után hangzott el. Nagy
megbotránkozást okozott a hallgatóság
körében. Ilyen „képtelenségek” hallatán
több tanítvány otthagyta a Mestert. Szo-
morú kérdésére: „Ti is el akartok hagy-
ni?” Péter válaszolt: „Uram, kihez men-
jünk, neked örök életet adó igéid van-
nak.” Megszívlelendõ leírás, mintegy 70
esztendõ távlatából.
De mit mondjon laikusként e sorok

írója a Lukács evangélium kései voltára
vonatkozó állításra? Visszaemlékszik
egy neves egyháztörténész, Henri
Daniel-Rops Az apostolok és vértanúk
egyháza c. könyv szerzõjének egyik
megjegyzésére: Könnyen lehet, hogy
Lukács evangéliumának anyagát akkor
gyûjtötte össze, amikor Szent Pállal
együtt Palesztinában tartózkodott, Pál
caesareai fogsága idején. Ezt a fogságot
pedig a hatvanas évek elejére teszik. Van

az Apostolok Cselekedeteiben egy rö-
vid, de érdekes utalás arra, hogy a jeru-
zsálemi keresztények a kenyértörést há-
zaknál végezték. Nem volt templomuk –
mondhatnánk. Valóban így van, de
ugyanebben az összefüggésben azt ol-
vassuk, hogy imádkozni (mégis) a zsidó
templomba jártak.
Az elsõ Korintusi levél 10. fejezeté-

ben elõször hangzik el figyelmeztetés ar-
ra vonatkozólag, hogy a hívek ne vegyék
magukhoz méltatlanul (azaz bûnös álla-
potban) az Oltáriszentséget. Milyen kár,
hogy manapság éppen ezt a részt hagyja
ki az Egyház, amikor a nagycsütörtöki
szentmisében az Eucharisztia rendelésé-
rõl olvasunk...
Katolikusok, ortodoxok és a korai

századokban elszakadt keleti közössé-
gek nem kételkednek az Oltáriszentség
rendelésében és Krisztus titokzatos, de
valóságos jelenlétében a kenyér és a bor
külsõ színe alatt. Más a helyzet a Lu-
thert, Kálvint és Zwinglit követõ vallási
közösségekkel. Õk egymás között sem
tudnak megállapodni ebben a kérdésben.
Errõl egy szemtanú és magát az ökume-
nikus teológiának szentelt neves magyar
professzor számol be. Evangélikus lel-
készek úrvacsorás istentiszteletet végez-
tek Rómában egy katolikus templom-
ban. Amikor elhagyták az oltárt, az emlí-
tett professzor kenyér- és bormaradvá-
nyokat talált ott. A kivonuló lelkészek
után sietetett. Megkérdezte az egyiket:
mi legyen a maradékokkal? Dobják ki –
válaszolta. Egy másik protestáns lelkész
után sietett, akinek az istentiszteletet
megelõzõ megbeszélésekbõl már ismer-
te véleményét. Neki is feltette a kérdést.
Ez csodálkozva visszasietett az oltárhoz,
és úgy járt el, amint egy katolikus pap
tette volna a mise végén, magához vette
a maradékokat és megtisztította az edé-
nyeket. – Hogyan jussunk egyességre a
protestáns testvérekkel – mondta a pro-
fesszor a beszámoló végén –, ha egymás
között sem egységesek.
Szép újítás volt a zsinat utáni liturgiá-

ban az úrfelmutatás utáni felszólítás:
„Íme, hitünk szent titka”. Az volt és az is
marad. Ami titok, azt könnyû idõnként
kétségbe vonni. Ez történt a középkor de-
rekán is. Válaszként jött az „új” ünnep, az
Úrnapja Aquinói Szent Tamás gyönyörû
szövegeivel. Sík Sándor és Babits Mihály
remek fordításaikkal gondoskodtak róla,
hogy meg is értsük õket, és ne menjenek
egészen feledésbe. Azért kell e nagy
szentséget leborulva áldani, és a régi Szö-
vetséget új rítussal váltani: pótolják a rest
érzéket a merész hit szárnyai!

J. H. T.

Mariazell 850 éves jubileumára nemzetközi vándorkiállítás nyílt május 18-án a
szombathelyi Savaria Múzeumban. Több mint 400 tárgyat, másfélszáz fotót, tér-
képet, grafikont, filmet, zenei anyagot, valamint egy rekonstruált nagycelli fotó-
stúdiót tekinthet meg a látogató. A kiállítás szeptember 30-ig tart nyitva.



Londoni levél

ÖRDÖGÛZÉS

Úgy hangzik, mintha visszatértünk vol-
na a középkorba, de tény és való, hogy a
Katolikus Egyház bizonyos esetekben még
most, a 21. században is vállal ördögûzést.
Rómában errõl a tevékenységérõl híres a
nyolcvan éves Gabriele Amorth atya, aki
azt szeretné, ha az ördögûzést senki sem
tekintené vajákoskodásnak, hiszen valójá-
ban nem hókuszpókuszról van szó, hanem
lelki betegségek gyógyításáról. Amorth
páter mindenesetre hetente többször hajt
végre efféle aktust római templomában,
és errõl hosszan nyilatkozott a londoni
Times munkatársának. Õ alapította tíz éve
az Ördögûzõk Nemzetközi Társaságát,
amely Rómában, két évenként a nyilvános-
ság mellõzésével ülésezik. A taglétszám
Olaszországban e tíz esztendõ alatt tízsze-
resére nõtt. Az alapszabály szerint az, aki
ördögûzõ tevékenységre jelentkezik, csak
abszolút tiszta életû valaki lehet, kellõ in-
telligenciával, odaadással és készen arra,
hogy sokat és intenzíven imádkozzék.
Ha valaki azzal fordul Amorth atyá-

hoz, hogy úgy érzi, a ,,rossz” munkál
benne, elõször azt vizsgálják meg,
nincs-e valami szervi betegsége, hiszen
az egyházi ördögûzés nem varázslás
vagy csodatétel, tehát kórok ellen nem
ajánlható. Ha a ,,rossz elhatalmasodá-
sa” nem ilyen, akkor azt kell felderítenie
a kezelést vállaló papnak, hogy az illetõ
kész-e gyónni, áldozni, imádkozni. Ekkor
kerülhet sor a latin nyelvû ördögûzõ
szertartásra, lehetõleg valamelyik temp-
lomban vagy egyéb vallási intézmény-
ben. Ha ágyban fekvõ súlyos betegrõl
van szó, ez magánlakáson is megtörtén-
het, lehetõleg a rokonok jelenlétében.
Fontos, hogy a szertartásnak ne le-

gyen vajákos jellege, tehát nem arról van
szó, hogy a pap megszólítja és távozásra
kéri az ,,ördögöt”, hanem arról, hogy a
segítséget kérõvel együtt intenzíven
imádkozzék. Az persze lehetséges, hogy
az ördögûzõ felmutassa a keresztet, vagy
szenteltvizet hintsen. A szertartást reve-
rendát, azon pedig karinget és lila stólát
viselve kell végrehajtani.
Az Egyháznak az az álláspontja, hogy

bajokkal teli korunkban a lelki segítség
egyre fontosabb, és ha az ördögûzés vé-
gül nem javít valakinek a pszichikai álla-
potán, kárt semmiképp sem okoz. E felfo-
gásnak persze vannak bírálói (minek
nincs?), akik azt hozzák fel, hogy egy el-
mebeteg azt hiheti, hogy az ördögûzés
megoldotta a bajait. A pszichiátria és a
pszichoterápia a beteggel közösen pró-
bál gyógyulást elérni, míg az ördögûzés-
tõl isteni megváltást remél a kezelt sze-
mély, mintegy csodát. Ami azt illeti,
Amorth atya tapasztalata szerint van
benne valami az isteni csodatételhez ha-
sonlatos, amikor sikerrel jár a munkája.
Gabriele Amorth a Szentírásra utal

vissza, amely szerint a gonosz szellemek
tulajdonképpen Isten által jóknak terem-
tett, de azután Isten ellen fordult angya-
lok. Ezt persze lehet képletesen felfogni
és világszerte a legtöbb kultúrában így is
fogják fel a dolgot. A primitív kultú-
rák nem bajlódnak ilyesmivel, varázs-
lókkal operálnak, akik valóságos ördö-
göt igyekeznek elûzni, de a magasabb
kultúrák szerint is lehetséges, hogy vala-
ki személy szerint a gonoszság szellemé-
nek hatalmába kerüljön, amelytõl – mint
mondják – meg kell szabadítani. Ez –
Amorth atya szerint – nem feltétlenül kí-
ván meg ördögûzést, legtöbbször elég
imádkozni az illetõért.
Az Egyház kényesen ügyel arra, hogy

csak teljesen ép pszichéjû szolgája vál-
lalkozzék ördögûzésre, hiszen megõr-
zendõ a vállalt feladat komolysága és hi-
tele. Az ördögûzés igen gyakran pszichi-
áter vagy orvos beleegyezésével törté-
nik. Mindenkit arra intenek, hogy elõ-
ször forduljon idegorvoshoz.
A római ördögûzõ központhoz olaszok

ezrei fordulnak. Amit Amorth atya annak
tulajdonít, hogy az élet egyre bonyolul-
tabb, egyre nehezebben élhetõ, a vallásos-
ság meg gyengül. Ilyen körülmények kö-
zött a rossz könnyen beköltözhet bárkibe.

Sárközi Mátyás
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Floridai levél

ÍGY UTAZUNK

„Amikor elindulsz, egy pillanatig se
gondold, hogy piknikre mész. Készülj fel
bosszantó, kényelmetlen momentumok-
ra, nehézségekre és fáradságokra. És ha
mindez nem következik be, adj hálát ér-
te…” A jó tanácsot nem én kaptam
hosszú repülõutam elõtt. Kerek 130 év-
vel ezelõtt, 1877-ben a Wellws Fargo
dilizsánszán, gyorskocsiján útrakelõket
figyelmeztette az Omaha Herald. Az új-
ság tíz pontban foglalta össze jó taná-
csait, amelyek némelyike igen idõszerû-
nek bizonyult. Igaz, az egyiket inkább a
szomszédomnak kellett volna megszívlel-
nie: ne terpeszkedj el a helyeden, és ne
borulj a melletted ülõ vállára, amikor al-
szol… A bérmentesen szállított poggyász
súlyát akkoriban 25 fontban szabták
meg. Ha meggondolom, hogy milyen ne-
héz a szolid gurulószerkezettel ellátott
bõröndöm, akkor a ma engedélyezett 40
fontban a „hasznos” holmik súlya igen-
csak megfelel a réginek.
A cipõk már 130 évvel ezelõtt is szóba

kerültek. Igaz, nem lehúzni kellett azokat
és bedobni az átvizsgáló ládájába, de
ügyelni, nehogy szûkek legyenek és ne-
hezítsék a vérkeringést. (Az órákig tartó
egy helyben ülés következményei, a da-
gadt bokák, már akkor sem voltak isme-
retlenek.) Amígma tilos, hogy fegyver le-
gyen az utasnál, 130 évvel ezelõtt eny-
hébb volt az intés: pisztolyt vagy puskát
sose süss el menet közben, mert megri-
asztja a lovakat, a fegyverek gondatlan
kezelése pedig megijeszti a társaidat.
További tanács, amelyet helyeslek: Poli-
tikáról, vallásról ne vitatkozzál. Viszont
összerázkódom, amikor ezt az „illemsza-
bály”-t olvasom: Ha van nálad ital, add
körbe az üveget. Mert, aki ilyen helyzet-
ben iszik, abból hiányzik minden emberi
jóérzés.
Tovább olvasva Omaha Herald

1877-es felsorolását ismét egy hasznos
ponthoz érkeztem. Az ötödikben ugyanis
ez áll: „Ne morogj az étkezõhelyeken. A
posta- és gyorskocsi állomásokon min-
dent megtesznek, hogy téged a legjob-
ban ellássanak. Ne zsörtölõdj.” „Zsör-
tölõdésre” bizony semmi okom sem le-
hetett a bajor és osztrák autópályák
tiszta, remek, óriási (egészséges), vá-
lasztékban gazdag éttermeiben. „Mor-
gás”-ba csak a Bécs és Hamburg közöt-
ti (drága) Intercityn kezdhettem volna,
de nem kezdtem. A kávét az egyes vago-
nok között tálcán egyensúlyozó pincér-
tõl szendvicset akartam venni. A pincér
sajnálkozva közölte: „Sajnos, már Linz
elõtt mind elfogyott.” Nos, ha meggon-
doljuk, hogy Bécs–Hamburg 9 és fél
óra, a szendvicsek viszont már jó órával
az indulás után elfogytak, elõbújik a
gyanú, hogy az étkezõkocsi készlete a
négy I. osztályú vagon utasaira volt be-
rendezve – legalábbis Bécs és Regens-
burg között.
A 130 évvel ezelõtti Ohama Herald

idézi Mark Twain 1861-bõl való emléke-
it, amikoris fivérével Nyugat felé zötykö-
lõdött a dilizsánszon, vagy ahogy õ ne-
vezte: a „kerekes bölcsõn”. A kocsi tete-
jén ültek, oldalt lelógott a lábuk, a tekin-
tetük bejárta a tájat. „Megremegtem,
mikor különös, ismeretlent néztem, és ar-
ra az életre, arra a végtelen szabadságra
gondoltam, amit ennek a tájnak a csodá-
latos reggelei rejthetnek magukban.”
Rajtam gyermekes izgalom lett úrrá,

amikor feltûntek a rég nem látott, teljes
virágzásba borult piros és fehér vad-
gesztenyefák, a hûvösebb vidékeken még
illatozó orgonák, a fehér fátyolba borult
spíreák, a Dunán úszkáló hattyúk és a
gyepet a legszerényebbekkel, a százszor-
széppel behintett virágszõnyegek.

Bitskey Ella, Sarasota

MAGYAR FOGLYOK
A SZOVJETUNIÓBAN

Nyár elején a Müncheni Magyar In-
tézet és a Pax Romana meghívására a
müncheni Magyar Katolikus Misszió
Döpfner Házában „Nagy etnikai átren-
dezõdés Kelet-Közép-Európában” cím-
mel elõadást tartott a téma alighanem
legavatottabb budapesti szakértõje,
Stark Tamás. Tudóshoz illõ tartózko-
dással kezelte még a leglesújtóbb adato-
kat is, noha a témához hallgatósága in-
kább érzelmi alapon közelített. Az elõ-
adás bemutatta a német, a csehszlovák,
a román és a szerb áttelepítési terveket,
illetve ezek teljes vagy részleges meg-
valósítását. A háború alatti és utáni tele-
pítéseken kívül szó volt a térség etnikai
arculatát ugyancsak jelentõsen befolyá-
soló egyéb kényszerû népességmozgá-
sokról, így a Vörös Hadsereg elõli tö-
meges menekülésrõl, a Szovjetunióba
történt deportálásokról és az etnikai
tisztogatásokról is. Stark a témával –
nyugati szakértõk csoportjában – már
közel öt éve foglalkozik és közösen írt
könyvük várhatóan idén jelenik meg. A
Szovjetunióba kényszerített magyarok
sorsát Stark Tamás tavaly megjelent kö-
tetében elemezte. Ebben emlékeztetett
arra, hogy a kérdés lényegében a rend-
szerváltásig tabutémának számított,
úgyhogy õ is csak a 80-as évek végén
kezdhette meg kutatásait. Igaz, a kom-
munista rendszer bukását követõen több
személyes visszaemlékezés jelent meg
ebben a tárgykörben és Menczer Gusz-
táv volt Gulag-rabnak tárgyalásai nyo-
mán. 1991-ben Moszkvában végre ki-
adták a listát a Vörös Hadsereg által a
Szovjetunióba hurcolt és ott meghalt
személyekrõl. A közel 50.000 fogoly-
ként elhunyt magyar neve a budapesti
Új Magyarország címû napilapban je-
lent meg 1993 januárja és szeptembere
között.

Stark Tamás tavaly megjelent köny-
vében idézi a Központi Statisztikai Hi-
vatal 1946-ban készült becslését, amely
szerint a világháború végén és 1945
nyarán 600.000 magyar esett szovjet
fogságba. A moszkvai belügyminiszté-
rium közel 550.000-re tette a magyar
foglyok számát. Ez azonban nem tartal-
mazta azok adatait, akik az átmenõtábo-
rokban vagy a kiszállítás során vesztet-
ték életüket. Stark kutatásai azt bizo-
nyítják, hogy az embertelen körülmé-
nyek között folytatott szállítás alatt ma-
gasabb volt a halandóság, mint a tábo-

rokban, így az 1945 õszén regisztrált
moszkvai adatot legalább 100.000-rel is
meg lehet toldani.

A történész könyvében egyéni sor-
sokon keresztül szemlélteti azokat a
körülményeket, amelyek a magyar fog-
lyokra vártak a Szovjetunióban. A tra-
gédiák mellett idéz hõsi cselekedeteket
is, így megtudjuk például, hogy a Do-
nyec-medence körzetében lévõ szénbá-
nyákban dolgozott Szerednyei János,
Tarcalról elhurcolt pap, aki több száz
honfitársában tartotta a lelket. A túl-
élõk szerint mindig mosolygott, még
akkor is, amikor az õrök nem egyszer
durván bántalmazták, mert imádkozott
a rabokkal.

A hadifoglyok ügye átmenetileg po-
litikummá vált, amikor ebbõl a hata-
lomra törõ kommunista párt tõkét ková-
csolhatott magának, mert a választók
elõtt úgy igyekezett feltüntetni magát,
mintha csak a hazatelepítési akció
õszinte bajnoka lenne. Miután azonban
Rákosi 1948 õszére a nyeregben érezte
magát, a hadifogolykérdés egyszerre le-
került a napirendrõl. Ettõl kezdve csak a
magyar emigráció vállalhatta fel nyíltan
az elhurcoltak ügyének képviseletét. A
Magyar Harcosok Bajtársi Közössége
1949-ben Münchenben létrehozta hadi-
fogoly-szolgálatát. Az önkéntes mun-
katársakból álló csoport a visszatért né-
met hadifoglyoktól szerzett informáci-
ók alapján következtetett a Szovjetunió-
ban lévõ magyarok helyzetére. Az így
összeállt anyagból készítette el 1950-ben
Palásthy Rezsõ azt a Fehér Könyvet,
amelyet késõbb számos nyelvre lefordí-
tottak. A Fehér Könyv közvetve hozzá-
járult annak az ENSZ-bizottságnak a lét-
rehozásához, amely olyan nemzetközi
nyomás kifejtésére volt képes, hogy
Sztálin halála után tömegesen kezdték el
hazaszállítani a hadifoglyokat a Szovjet-
unióból. Így kerülhetett haza 1953 és 56
között több ezer magyar is.

Stark Tamás nemcsak a Szovjetuni-
óban elpusztult közel 300.000 magyart
tekinti áldozatnak, hanem a túlélõket
is, akiknek nagy része betegen tért ha-
za. A kommunista rendszer pedig in-
kább hátrányos megkülönböztetésben
részesítette, semmint felkarolta volna
õket, mert legtöbbjükben az általa
annyira gyûlölt polgári világ képvise-
lõit látta.

Vincze András

FEJEDELEM VOLT
A CSALÁD EGYIK ÕSE

A vörös szocializmus éveiben, Budapest
egyik kerületi közkórházában voltam orvos.
1956-ban osztályunkon feküdt egy idõs nõ-
beteg, neurológiai betegség miatt, aki An-
gyal professzor kezelésére bízta magát. Hu-
zamos ideig ágyhoz volt kötve és tüdõgyul-
ladást kapott. Állapota rosszabbodott. Csa-
ládja római katolikus papot hívott hozzá,
hogy feladja neki a szentkenetet.Magyar fõ-
nemesi család tagja volt. Akkor még lehetett
lelkészt hívni a kórházi betegekhez!

A lelkész rövidesen megjött, a beteg
állapota azonban feljavult. Mikor meg-
pillantotta a kórterembe belépõ papot,
erélyesen rászólt:

– Még korai! Menjen vissza – és egy
kézmozdulattal az ajtó felé mutatott.

Az megállt az ajtóban, és örömének
adott kifejezést a javulás láttán. Még
váltottak néhány barátságos szót, azu-
tán elment. A beteg hozzátartozói, uno-
kája és annak férje, az orvosi szolgálati
szobába jöttek. Közöltem velük a kór-
lefolyás lehetõségeit. Rövid szóból is

megértették. Azután rövid beszélgetés
alakult ki. Megtudtam, hogy a fiatal-
asszony férje is fõnemesi család tagja.

– Hogy vannak, hogyan élnek? – en-
gedtem meg magamnak a kérdést a föl-
lazult légkörben.

– Jól vagyunk, és meg vagyunk elé-
gedve a sorsunkkal – mondta a fiatal-
asszony. A férje csatlakozott vélemé-
nyéhez.

–Mivel foglalkoznak?Mibõl élnek?
– Gyárban dolgozom, mint munkás-

nõ, és jó helyem van. Tiszta munkát
kell végeznem.

– Én éjjeliõr vagyok – mondta a férj.
– Önök tanult emberek, jobb állást is

be tudnának tölteni. Miért elégednek
meg ilyen egyszerû munkahellyel és
alacsony fizetéssel? – kérdeztem tõlük.

– Arisztokraták csak egyszerû fizikai
munkát vállalhatnak – közölte egyszerû-
en a fiatalasszony. A család egyik õse
Erdély fejedelme volt.

Varga Gyula, Saarbrücken
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1. Az európai kereszténység
gyökerei

Európa és az Egyház kapcsolata tulaj-
donképpen a feltámadt Jézus Krisztus sza-
vaira vezethetõ vissza: „Menjetek, tegyétek
tanítványommá mind a népeket!” Az evan-
gélisták számára fontos volt a küldés szem-
pontja: az emberek Istenhez való elvezeté-
se. Jézus mennybemenetele napján így szól
az apostolokhoz: „Amikor leszáll rátok a
Szentlélek, erõ tölt el benneteket, és tanúim
lesztek Jeruzsálemben és egész Júdeában és
Szamariában, sõt egészen a föld végsõ hatá-
ráig.” A finis terrae akkor Hispánia legszél-
sõ pontjára, tehát Európa nyugati szélére
vonatkozott.

Pál apostol és munkatársai missziós útjaik
során megtapasztalták a Szentlélek mûködé-
sének erejét: „Az egyházak megerõsödtek a
hitben és a hívõk száma napról napra nõtt.” A
kis-ázsiai missziós út kezdetén döntõ ese-
mény történt, ami a késõbbiekben meghatá-
rozta az Egyház terjedésének irányát, és az új
népek bekapcsolódását a megtérések áramkö-
rébe. Pál apostolnak Troászban látomása volt:
„Egy macedón férfi állt elõtte és kérte: Gyere
át Macedóniába és segíts rajtunk! A látomás
után rajta voltunk, hogy mielõbb útra keljünk
Macedóniába, mert biztosak voltunk benne,
hogy az Isten oda rendelt minket hirdetni az
evangéliumot.”

Ennek az új területnek a neve akkor is és
ma is: Európa. A Szentlélek ösztönzésére te-
hát Pál apostol az elsõ keresztény hithirdetõ,
aki Európa földjére tette a lábát, jóllehet való-
színûleg Rómában a pünkösdöt követõ ese-
mények után a „Rómából való zarándokok”
már elvitték Krisztus örömhírét a birodalom
fõvárosába. A szervezett misszió azonban
csak Pál apostol és segítõtársai munkájával
kezdõdött meg.

2. A keresztény Európa egysége
és megosztottsága

Az evangélium igehirdetése révén a ke-
reszténység meghódította Európát, és emel-
lett a föld más területein is eredményesen
hirdette Krisztus üzenetét. Európa történel-
me szorosan kapcsolódik a gondolkodás tör-
ténetéhez, és benne az európai ember identi-
tásának kialakulásához. A népvándorlás ide-
jén megtért barbár és pogány törzsek az eu-
rópai földrészen letelepedve felvették a ke-
reszténységet, majd a görög és a latin kul-
túrkincs felhasználásával saját kultúrvilágot
teremtettek. Ez a fejlõdés és ez a történelem
nagymértékben a kereszténységnek volt kö-
szönhetõ. A városok és az országok kialaku-
lása együtt járt a keresztény mûvészet meg-
születésével.

Mint jó anya, a kereszténység mindent
megadott gyermekének, Európának; a
földrész – kamaszkorába lépve – mégis
igyekezett saját egyéniségét szabadon és
önállóan alakítani. A humanizmus, a felvi-
lágosodás, az iparosodás és végül a modern
technika megjelenése az embert olyan indi-
viduummá formálta, amely azzal áltathatta
magát, hogy a saját lábán is meg tud állni.
Létrejött egy pszeudovilág, amelyben
nemcsak az embert szolgálják ki a techni-
kai eszközök, hanem az ember maga is
géppé válik. Az Isten-felejtés korszaka, a
kicsinyke jólét ideje az embert látszólag
naggyá tette, mégis meg kell tapasztalnia
törékenységét, és rászorultságát az Élet
Urának segítségére, mert Európának nem-
csak gazdaságra, hanem lélekre is szüksé-
ge van.

3. Az Európai Unió kezdetei

1950. május 9-én Robert Schuman francia
külügyminiszter nyilatkozatot tett közzé egy
közösség létrehozására Nyugat-Európában,
a béke szolgálatára. Ezt követõen 1951-ben
jött létre az Európai Szén- és Acélközösség
(CECA), mely kezdeményezésbõl indult el
maga az Európai Unió. Ez a lendület fejlõ-
dött tovább a törvényjavaslatokon át az in-
tézmények kiépüléséig.

A schumani nyilatkozat és az azt követõ
Római Szerzõdés új korszakot nyitott Euró-
pa történelmében. Egyrészt megtörtént – ha
csak részben is – az európai nemzetek össze-
fogása, és megszûnt Francia- és Németor-
szág történelmi szembenállása. Más keresz-
tény államfõk, mint Alcide de Gasperi és
Konrad Adenauer szintén hasonló szellem-
ben gondolkodtak.

1957. május 26-án történelmi jelentõsé-
gû aláírásra került sor Rómában, amikor
megfogalmazódott és ténylegesen elindult
elõször Nyugat-Európában a földrészt alko-
tó országok összefogása. Az elmúlt ötven
év eseményei gyakran megosztották Európa
nyugati és keleti felét, de a jóakaratú embe-
rek és nem utolsósorban a Római Katolikus
Egyház kiállása az emberi jogok és a sza-
badság mellett 1989-re megszüntette a
szembenállást.

4. A Római Katolikus Egyház
Európa megújulásáért

A Katolikus Egyház Európával és a vi-
lággal való kapcsolata új fordulatot vett a II.
Vatikáni Zsinaton. A zsinat nagy dokumen-
tumai közül kiemelkedik azAd Gentes hatá-
rozat (1965), amely az Egyház missziós te-
vékenységérõl szól. A misszió általános ha-
nyatlásával együtt járt az európai hitélet és
vallási gyakorlat hanyatlása is. A modern
ember kényelme már nem segítette elõ a hi-
tét bátran vállaló keresztény hivatás meg-
születését. Példa erre Hollandia, amely a II.
világháború elõtt százával küldte papjait a
missziókba, mára pedig templomai konga-
nak az ürességtõl és a keresztény életstílus
csak egy a sok modern irányzat között.

Katolikus részrõl a nehézségek leküzdé-
sére újabb és újabb ösztönzõ dokumentu-
mok születtek, mint például az Evangelii
nuntiandi, VI. Pál pápa apostoli buzdítása a
mai világ evangelizálásáról (1975), a
Redemptoris missio, II. János Pál pápa kör-
levele az Egyház minden idõre érvényes
missziós megbízatásáról (1990) és a Párbe-
széd és Igehirdetés kezdetû dokumentum
(1991), a Vallásközi Párbeszéd Pápai Taná-
csának kiadványa, mely szem elõtt tartja a
vallásközi dialógus fontosságát Krisztus
evangéliumának hirdetésével együtt. Az
1997-ben a Nemzetközi Teológiai Bizott-
ság által kiadott dokumentum a Keresztény-
ség és a vallások címmel a különbözõ néze-
tek tisztázását tûzte ki célul.

5. II. János Pál pápa és Európa

Négy évvel ezelõtt látott napvilágot II. Já-
nos Pál pápa Az Egyház Európában (Ecclesia
in Europa, 2003) kezdetû apostoli buzdítása,
amely azEgyházban élõ JézusKrisztusrólmint
a remény forrásáról szól Európa számára.

A pápa ebben a dokumentumában szinte
megrendítõ hangon szól a keresztényekhez
és Európa vezetõihez Európa megújulása
érdekében: „Az európai intézményektõl és
minden egyes európai államtól kérem, is-
merjék el, hogy a társadalom rendjének iga-
zi etikai és polgári értékekben kell gyöke-
reznie, melyek különbözõ testületek örök-
ségei. Nagyon fontos, hogy az intézmények
és az egyes államok ismerjék el, hogy a tes-
tületek közé tartoznak az egyházak, az egy-
házi közösségek és a többi vallásos szerve-
zet. Fõként mivel az európai nemzetek meg-
alakulása elõtt léteztek, nem tekinthetõ
pusztán magánügynek, hanem sajátos intéz-
ményes formákban mûködnek, melyeket
komolyan tekintetbe kell venni.”

6. A keresztény egyházak
elkötelezettsége Európa mellett

Európa és az Európai Unió megújításában
külön szerepet kérnek maguknak az egyhá-
zak. 2001. április 22-én Strasbourgban az
Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa
(CCEE) és az Európai Egyházak Konferen-
ciája (KEK) a Charta Oecumenica aláírásá-
val elkötelezte magát egy kibontakozó, de
keresztény alapokra épülõ Európa mellett.

Az európai egyházak a közös európai fele-
lõsségrõl szóltak, amely nélkül nem létezhet
igazi összefogás. Ez a dokumentum mintegy
megelõzte a földrész országainak újraegyesí-
tését, és a sajátos eszközeivel elõmozdította
és folyamatosan ösztönözte az Európát alko-
tó egyházak egységtörekvéseit. Erre a char-
tára reflektált az Európai Unió Püspöki Kon-
ferenciái Bizottságának (COMECE) leg-
újabb dokumentuma, Az Európai Unió jövõ-
je és a katolikusok felelõssége (38. pont). A
keresztény ökumené nehéz és hosszú folya-
matának tapasztalata szerény eszközeivel
megvilágíthatja az európai építkezés útját,
mely egy konfliktusos múlt alapjain épül fel.
A társadalmi és vallási valóságok összetett-
ségével számolva az ökumenikus folyamat
napról napra megtanít minket a másik külön-
bözõségének elfogadására, a toleranciára és
a párbeszédre.

Az Ökumenikus Charta gyümölcsei máris
láthatóak. A 2001-es kezdetet követõen 2002
januárjában Hollandiában, majd 2002 októ-
berében Magyarországon és 2003 júniusá-
ban Németországban is aláírták ezt az új öku-
menikus szöveget. A charta alaplátása, hogy
„az egyházak elõmozdítják az európai konti-
nens egyesülését. Közös értékek nélkül ugya-
nis nem alakítható ki tartós egység, mert a
kereszténység lelki öröksége inspiráló erõt
jelent Európa gazdagítására.”

A charta és az azt aláíró egyházak elköte-
lezték magukat arra, hogy tudatosan képvise-
lik álláspontjukat az európai közéleti intézmé-
nyek elõtt. Ez azt jelenti, hogy tájékoztatják
az Európa arculatát meghatározó hivatalos
irányító közegeket saját álláspontjukról. Ez is
a kétezer évvel ezelõtt elkezdõdött keresztény
misszió új európai megnyilvánulása.

A charta kiáll az alapértékek védelme, va-
gyis a béke, az igazságosság, a szabadság, a
türelem, az esélyegyenlõség, valamint a szo-
lidaritás mellett. Vállalja, hogy ellenáll min-
den olyan kísérletnek, amelynek célja a val-
lás és az egyházak felhasználása etnikai vagy
nacionalista célok szolgálatára.

Az ötvenedik évforduló alkalmával és a
múlt tapasztalatával még határozottabban vál-
lalni kell az „alapító atyák” eredeti szándékát,
a keresztény alapokra épülõ új Európát.

Kránitz Mihály

ERDÕ PÉTER...
(Folytatás a 3. oldalról)

Ezt a felfogást viszont – éppen Cser-
noch János bíboros hivatalos kérdésére
válaszolva – maga XV. Benedek pápa
utasította el. A II. Vatikáni Zsinat lelki-
pásztori tanításában, de még a hatályos
Egyházi Törvénykönyvben is alapvetõ
igazságként fogalmazódik meg, hogy a
krisztushívõk egyenlõk keresztényi mél-
tóságukban és abban a tekintetben, hogy
mindnyájan az Egyház aktív, cselekvõ
tagjai. Vagyis a világi krisztushívõk sem
pusztán hallgatóság vagy nézõközönség,
nem is csupán valamiféle szolgáltatások
megrendelõi vagy igénybevevõi, hanem
igazi, cselekvésre hivatott tagjai az Egy-
ház közösségének. Ugyanakkor ebben a
tekintetben is jelentkeztek néhány évti-
zeddel ezelõtt túlzások és félreértések,
hiszen az emberi természet már csak
olyan, hogy egyéni és közösségi mûkö-
désében hajlamos letérni a józan, ki-
egyensúlyozott, Isten akarta útról. Elõ-
fordult tehát – kivált a nyugati világban
–, hogy a hívek akár a tanítás tartalmáról
vagy a liturgia menetérõl is rendelkezni
akartak, és plébánosukat, püspöküket
egyszerû alkalmazottjuknak tekintették.
Sokszor egyes paptestvérek is túlzott
szerénységgel csak vitavezetõnek, a kö-
zös tevékenység határaira ügyelõ partjel-
zõnek tekintették önmagukat. ÁmKrisz-
tus az apostolokat és utódaikat ennél na-
gyobb feladatra küldi. A pásztori vezetés
terén is Krisztust kell képviselnünk az
Egyház színe elõtt. Nem csupán közös
képviselõi vagyunk a ránk bízott keresz-
tény hívõknek. Bármilyen nehéz is egy-
szerre prófétának és menedzsernek len-
ni, bármennyire fontos is, hogy a szak-
mai hozzáértést igénylõ gazdasági, jogi,
mûszaki és egyéb feladatokban szakér-
tõknek, többnyire világiaknak a segítsé-
gére támaszkodjunk, az egyházi közös-
ség mûködésének célja, tartalma, az üd-
vösség egyházi szolgálatának eszközei
kezdettõl adottak Krisztus és a törvényes
pásztorok útmutatása szerint. Ezért is
hangsúlyozza II. János Pál pápa püspö-
kök személyérõl, hogy a püspök akkor
tud reményt adni a világnak, ha Krisztus
evangéliumát szolgálja, nem pusztán a
közvéleményt fogalmazza meg.

Kedves szentelendõ püspök testvé-
rem! Nagy öröm számomra ez a pápai
kinevezés, hiszen tudom, hogy Fõegy-
házmegyénk olyan segédpüspököt ka-
pott, aki hosszú évek eredményes lelki-
pásztori vezetõi munkájával, de könyve-
iben, újságszerkesztõi, szerzõi tevékeny-
ségében, leveleiben és szentbeszédeiben
is a hármas krisztusi küldetés kiemelke-
dõ teljesítõjének bizonyult. Különös
öröm számomra, hogy püspök atya sze-
mélyében XVI. Benedek pápa a Szatmá-
ri Egyházmegye egyik papját küldte hoz-
zánk. Olyan lelkipásztort, aki évtizedek
óta a nyugati szórványmagyarság köré-
ben teljesítette küldetését. Olyan szemé-
lyiséget, akiben a kárpát-medencei né-
metség és a katolikus magyarság meg-
bonthatatlan, igaz harmóniában egyesül.
Üzenet ez a számunkra, mert mutatja az
emberi kapcsolatok szabadságát és jele
annak, hogy lelkileg önmagunkra talál-
hatunk, magyar katolikusok itt, Magyar-
országon, a határokon túl és szerte a
nagyvilágban. Ezentúl az Esztergom-
Budapesti Fõegyházmegye segédpüspö-
keként fogja Püspöki Konferenciánk
megbízásából segíteni és összehangolni
a nyugati világ szórványmagyarságának
lelkigondozását. Adja Isten, hogy Esz-
tergom, a magyar katolicizmus anyaegy-
háza a jövõben is minden magyar katoli-
kus szeretõ édesanyjának bizonyuljon.
Ebben a szellemben kérem Fõtisztelen-
dõségedre és minden katolikus magyarra
Magyarok Nagyasszonyának, Szent Ist-
ván királynak és a többi magyar szentek-
nek segítõ közbenjárását. Ámen. o

EURÓPA
AZ EGYHÁZ SZÍVÉBEN

Ötven éve írták alá az Európai Unió alapjait meghatározó Római Szerzõ-
dést. Az évforduló alkalomából a Magyar Kurír szerkesztõsége Kránitz
Mihály teológus professzort kérte arra, hogy Európa és az Egyház viszo-
nyáról fejtse ki gondolatait. Írását az alábbiakban közöljük:

IMASZÁNDÉK...
(Folytatás a 2. oldalról)

nélkülöznek, megszenvedik az eszköztelensé-
get, környezetükkel együtt keservesen küzde-
nek a felemelkedésért. Másutt éppen a lélek-
telen jólét kísért sivárságával, az evangélium
szellemétõl való leszakadással. „Az aratni-
való sok, de a munkás kevés”; az Úr Jézus
szavához még hozzátehetjük, hogy az aratást
megelõzõen szántani, talajt javítani, vetni,
öntözni kell, és ez a munka nehezebbik és
csüggesztõbb része, és ehhez is kevesen va-
gyunk. Nem gyakran ugyan, de elõfordul,
hogy a nõi apostolt megerõszakolják; gyak-
rabban pedig bármilyen képzettségû és meg-
bízatású munkásnak keresztbe tesznek, elle-
hetetlenítik. A mi nyugati világunkban (plé-
bániáinkon) a legtöbb és százféle nehézség
abból adódik, hogy a tennivaló sok és sokfé-
le, a munkás viszont kevés.

Az apostol Jézus munkatársa; a Megváltó
az õ mestere, példaképe, erõforrása. Jézus
evangéliumának rendszeres elmélkedése, a
Jézussal szorosan egyesítõ imaélet, legfõ-
képpen pedig az Eucharisztia a Krisztushoz
való ragaszkodásnak és az elõadódó nehéz-
ségeken való felülkerekedésnek a forrása. –
Az emmauszi tanítványok élménysorozata
megmutatja nekünk, hogyan dolgozik ez a
forrás: emberi fáradtság, elbizonytalanodás,
csüggedés, kifakadás; Krisztus megszólalá-
sa, érvelése, jelenlétének fokozatosan erõsö-
dõ tudatosulása; a családias kenyértörés,
Krisztus kenyerének vétele, végül egy egé-
szen újfajta magunkra maradás az élet sûrû-
jében. „Hát nem lángolt a szívünk, amikor
beszélt az úton, és feltárta elõttünk az Íráso-
kat? Hát nem Õ él a szívünkben? Gyerünk
vissza Jeruzsálembe, a valós emberi és krisz-
tusi világba!”

Az imaapostolság kérõ ima: imádkozás a
misszionáriusokért a felvázolt szellemben.
Egyben hálaadó ima is: a misszionárius, min-
den nehézsége mellett, állandóan megéli
apostoli munkájának egymást követõ örömeit.

Nagy Ferenc S. J.
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HÍREK - ESEMÉNYEK

Legyen a Világörökség része
Frankfurtban a Kereszténydemokrata

Unió sürgette, hogy a város székesegyhá-
zát vegyék fel az UNESCO Világörökség
listájára. A párt felkérte a helyi elöljárósá-
got a szükséges lépések megtételére, az-
zal érvelve, hogy a késõgótika mestermû-
vének tekintett dóm legalább annyira az
egész emberiség kulturális örökségének
tekinthetõ, mint a speyeri vagy az aacheni
dóm. Frankfurt a Limburgi Egyházme-
gyéhez tartozik, és eredetileg a püspöksé-
gen merült fel a gondolat a székesegyház-
zal kapcsolatban.

*
Katolikus pap a kubai tv-ben

A kommunista hatalomátvétel óta
elõször szerepelt a Katolikus Egyház
egyik képviselõje a kubai televízióban.
A havannai püspöki helynök egy olyan
mûsor vendége volt, amelyben a meg-
szólalási lehetõséget eddig a rendszer hí-
vei számára tartották fenn. Az egyházi
vezetõ mintegy 15 percen át elemezhette
az állam és a katolikusok kapcsolatát. A
püspöki helynök megjelenése a képer-
nyõn egybeesett azzal, hogy Havanná-
ban tartották a latin-amerikai Püspöki
Konferenciák Tanácsának közgyûlését,
amelyre elõször került sor Kubában.

*
Tizenöt évesen kezdte

Nyugalomba vonult a Vatikán hivata-
los fényképésze, Arturo Mari. Mari a
Vatikán melletti Borgo Vittorio római
városnegyedben nõtt fel, pályáján a je-
zsuita Engelbert Kirschbaum indította
el. A szenvedélyes fotográfusként ismert
szerzetes felismerte a fiúban rejlõ tehet-
séget, és megajándékozta õt elsõ fényké-
pezõgépével, egy Leicával. Arturo még
16 esztendõs sem volt, amikor 1956.
március 9-én mint fotográfus dolgozni
kezdett az Osservatore Romano vatikáni
lapnál. Egyetlen nap szabadságot sem
engedélyezett magának és soha nem je-
lentett beteget. Ennek fejében biztos he-
lye volt a pápa szûkebb környezetében,
kivételes lehetõségekkel rendelkezett
munkája terén, amiért sokan irigyelték

is. Szavai szerint az igazságot akarta do-
kumentálni, semmi egyebet.

*
Az erõszak árt a felekezeteknek

A glasgow-i és londoni merényletkí-
sérletek erõsen csorbították a mohame-
dán vallás tekintélyét Nagy-Britanniá-
ban. A londoni „Theos” valláskutató in-
tézet közvélemény-kutatáson alapuló
felmérése szerint a megkérdezettek kö-
zel fele úgy vélte, hogy a szélsõséges isz-
lám merénylõk által elkövetett erõszak
ártott minden felekezet hírnevének is,
csakúgy, mint annak idején a katoliku-
sok és a protestánsok között dúló
észak-írországi véres konfliktus. V. A.

* * *
Találkozzunk az Úrral

Idén 24. alkalommal került megren-
dezésre a Máltai Lovagrend mozgássé-
rülteknek szervezett nemzetközi nyári
tábora a svájci Alpok egyik kis falujá-
ban, Champery-ben augusztus 11. és 18.
között. A találkozóra 480 résztvevõ ér-
kezett Európa 20 országából, valamint
az Egyesült Államokból. Magyarország-
ról 20-an, Erdélybõl pedig 13-an vettek
részt. A delegáció Budapestrõl közösen
utazott a helyszínre a Magyar Máltai Lo-
vagok Szövetségének szervezésében.

Varga János
* * *

Megemlékezés Rómában
Kovács Endre egri segédpüspök teme-

tésének napján, augusztus 7-én a római
Szent Péter-bazilikában található Magya-
rok Nagyasszonya-kápolnában a szoká-
sos heti magyar szentmisén megemlékez-
tek a megboldogult püspökrõl, aki 1968
és 1971 között a római Pápai Magyar In-
tézet növendéke volt. Németh László

* * *
McCarrick bíboros Szabadkán

Szabadkára látogatott augusztus
11–12-én McCarrick bíboros, nyugal-
mazott washingtoni érsek a hagyomá-
nyos aratóünnepség keretében. Látoga-
tása során az amerikai fõpásztor letette
az Augustinianum nagyszeminárium
alapkövét.

Magyar Egyházi Könyvklub
Szent István király ünnepén, augusztus 20-án indult útjára a Magyar Egyházi
Könyvklub webáruháza. A mûködtetõ, budapesti Szent Maximilian Lap- és
Könykiadó célja, hogy a Magyarországon, illetve a világ bármely részén élõ
valamennyi honfitársunknak lehetõsége legyen a katolikus, református és
evangélikus kiadók csaknem teljes választékából internet útján vásárolni. A
magyarországi egyházi kiadók mellett a külföldön megjelenõ magyar nyelvû
kiadványokat is igyekszünk áruházunk kínálatába felvenni.

q Mintegy 2000 kiadvány (könyv, CD, DVD)

q A katolikus, református és evangélikus kiadók

csaknem teljes választéka

q A bolti árhoz képest szinte mindegyik könyvbõl kedvezmény

q A kiadványok ára euróban és US dollárban is megtekinthetõ

q Egy helyrõl, egy postaköltséggel rendelhet valamennyi

kiadó kínálatából

q Folyamatos frissítés, választékbõvítés

q Szállítási költség a mindenkori magyar postaköltség szerint:

megtekinthetõ és pontosan kiszámítható a vásárlási tudnivalóknál

SZÁJRÓL SZÁJRA
Melyik nyelv a nehezebb?

Történetünk színhelye Temesvár, idõ-
pontja pedig az 1880-as évek vége.
Holub Emil Afrika-kutató elõadásán tör-
tént, amelyen a neves tudós a masuku-
lumbe törzs nyelvérõl és dalairól beszélt,
hosszan ismertetve ezt a dél-afrikai idió-
mát. Külön kiemelte a nyelv sajátos
„Schnalzlaut”-jait, amelyeknek elsajátí-
tása európaiak számára a legnagyobb ne-
hézségekbe ütközik. Ezeknek a csettintõ
hangoknak érzékeltetésére el is mondott
egy csomó mindent masukulumbe nyel-
ven, közben úti kalandjairól is beszélt.
Többször megemlítette Fekete nevû de-
rék segédjét, aki minden kalandnál em-
ber volt a talpán.

Az elõadást ünnepi vacsora követte,
és amikor az áldomások véget értek, jó-
kedvû beszélgetés alakult ki. Ekkor egy
verseci úr odalépett a híres utazó mellé
és megkérdezte:

– Tisztelt doktor úr, ha meg ne, sér-
tem, igazán beszéli ön a masukulumbe
nyelvet?

Holub meghökkent a furcsa kérdésre.
– Hát hogyne beszélném, hiszen éve-

ket töltöttem odalent.
– De úgy értem – makacskodott a

verseci úr, hogy jól beszéli-e?
Az Afrika-kutató kissé gúnyosan mo-

solygott.
– Azt csak tessék rám bízni!
– Már bocsánat tisztelt doktor úr, ez a

dolog engem nagyon érdekel. Azt szeret-
ném tudni: helyes-e az ön kiejtése? Meg-
érti-e a masukulumbe, amikor ön beszél?

A tudós most már csaknem haragosan
válaszolta:

– Uram, lelkiismeretes tanulmánya-
im tárgya, amint ezt elõadásomban is
említettem, éppenséggel a nyelv hang-
tana volt. És most ön ilyet kérdez tõ-
lem?

– Ilyet doktor úr. Mert okom van rá,
hogy az ön masukulumbe nyelvtudásá-
ban erõsen kételkedjem.

– De uram…
– Tessék csak engem nyugodtan vé-

gighallgatni. Ön ma többször emlegette
hûséges magyar útitársát.

– Úgy van.
– De ennek az embernek a nevét min-

dig úgy ejtette: Fégede.
– Natürlich, er heisst ja Fégede! (Ter-

mészetesen, hiszen Fégede a neve!)
– De bizony nem natürlich az! Mert

annak az embernek a neve Fekete! Ha én
azt mondom „Fégede”, nem érti meg a
magyar.

Holub fészkelõdni kezdett.
– Ön kísérõjével éveket töltött Afri-

kában, és minden nap bizonyosan
annyiszor szólította õt a nevén, ahány-
szor egyetlen masukulumbe szót nem
ejtett ki. Ön még ennek az egyetlen ma-
gyar névnek a kiejtését sem tudta meg-
tanulni! Hogyan hihessem hát, hogy azt
a szerecsen nyelvet helyesen ejti? Nem
is hiszem.

Így beszélt a verseci úr és nem szólt
többet. De Holub Emil sem!

Közreadta: Ramsay Gyõzõ

www.egyhazikonyvklub.hu

SZENT KORONA ÜNNEP

Az Ipoly-menti felvidéki magyar fa-
luban, Ipolybalogon augusztus 5-én im-
már harmadik alkalommal rendezték
meg a Szent Korona Ünnepet.

Az Árpád-kori katolikus templom
már magában kiemelkedõ történelmi ne-
vezetessége és közösségépítõ helye a fa-
lunak, tovább fokozza jelentõségét, hogy
2005-tõl a Szent Korona hiteles mását is
itt helyezték el. A katolikus templom tor-
nyát a magyar királyi korona díszíti, arra
emlékeztetve, hogy a hagyomány szerint
a Szent Koronát a Károly Róbert és Ven-
cel cseh király közti trónviszály idején
egy éjszakán át itt õrizték.

Vasárnap délelõtt Ipolybalog díszbe
öltözött, és rengeteg nemzeti színû zász-
ló jelezte, hogy ez a nap más, mint a töb-
bi. A magyar államiság jelképének a falu
fõterére érkezõ másolatát Cseri Lajos

polgármester fogadta, aki beszédében
kiemelte: a faluban a Szent Korona szel-
lemisége járja át az embereket, akik egy-
mással és szomszédaikkal is békében
szeretnének élni.

Ezután a körmenetben vitték át a
Szent Korona mását a Koronadombra,
ahol 10 órától ünnepi szentmisét muta-
tott be Orosch János pozsony-nagy-
szombati segédpüspök. A püspök atyát,
a híveket, a világi és egyházi elöljárókat
György Ferenc ipolybalogi plébános kö-
szöntötte. Orosch püspök atya prédiká-
ciójában kiemelte Szent István király
szerepét, aki áhítatos lélekkel élte meg
hitét, de ugyanakkor erõs kézzel számolt
le a pogánysággal, és magyar népét Szûz
Máriának ajánlotta.

A szentmise végén Csáky Pál, az
MKP elnöke szólt a jelenlévõkhöz. Be-
szédében hangsúlyozta, hogy bár az
idõk folyamán sokan szerették volna, ha
a magyarság elveszíti identitását, nem-
zeti öntudatát, történelmét és anya-
nyelvét, de az elszakított felvidéki ma-
gyarok mindvégig ragaszkodtak értéke-
ikhez és a Szent Koronához. Kitért az
egyre fogyó magyar népesség problé-
májára is, majd szólt az anyanyelvi ok-
tatás fontosságáról.

Ezután kiosztották a Szent Korona-ér-
meket és átadták a plaketteket azoknak,
akik sokat munkálkodtak a község felvi-
rágoztatásán. Az ünnepségen és a szent-
misén közremûködött a Veresegyházi
Fúvószenekar, az ipolybalogi Szent Ko-
rona Kórus és a Salgótarjáni Kamaraze-
nekar. Az egész napos rendezvény szá-
mos érdekes látnivalót tartogatott min-
denkinek, aki ellátogatott az Ipoly-menti
magyar falucskába. Az est a Korál
együttes koncertjével zárult

Karaffa Attila
A Szent Korona hiteles másolata
az ünnepélyes fõpapi szentmisén



MAGYARNYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszá-
mát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Meg-
található még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu

ANGLIA:
London: Virágh József fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, Ealing,
GB-London,W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/88566-0271.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
Misézõ helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brignton-Hove.

ÉSZAK-ANGLIA:
Érdeklõdni: Ft. Fülöp Menyhért plébános,

St. John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Rochdale,Wolverhampton,
Bradford, Nottingham.

AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész,

Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-1070 Wien, Tel.: 0043-1/526 49 72;
Fax: 0043-1/526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécs-
újhely (Familien-Kirche); Bécs, vasárnaponként
11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.
E-Mail: bmke@katolikus.at http://www.katolikus.at

Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs rektor,
szentmise: minden szombat este 18.30, A-1090
Wien, Boltzmanngasse 14, Tel.: 0043-1/317 3656.

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34108. E-Mail: Kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.45-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 10.45-kor.

Grác: Ft. Fodor János lelkész, Ugri Mihály
gondnok, Tel.: 0043-316/68 35 08; szentmise va-
sárnaponként 10.00-kor a Welsche-Kirche-ben,
Griesplatz 30. sz.

Innsbruck: Dr. Magda Szilveszter diakónus,
Tel.: 0043-512/204 103. Szentmiseminden hónap
2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3.

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezen-
trum d. Diözese Linz, Petrinumstr. 12, Haus 7, A-
4040 Linz, Tel.: 0043-732/736581-4492 (iroda),
-4493 (lakás), -4494 (Fax), E-Mail: ernest.szabo
@diozese-linz.at Misézõ helyek: Linz, Wels.

Klagenfurt: Ft. Simon Attila káplán, Tel.:
0043-676/877 27 345, E-Mail: simonatti@free-
mail.hu Szentmise minden hónap 4. vasárnapján
11.00-kor a Kapuziner Kirche-ben, Waaggasse
15, A-9020 Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. 135. Érdeklõdni: SchwarzMária, Tel.:
0043-662/820 139.

BELGIUM
Brüssel: P. Havas István Sch.P., Mission

Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit 123,
B-1050 Bruxelles/XL/. Tel.: 0032-2/64 96 188.

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Aumônier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége,Tel.: 0032-4/2233910;Fax: 0032-4/2211609.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Msgr. Molnár Ottó fõlelkész, szent-

mise minden vasárnap 11-kor, augusztus kivéve.
Mission Catholique Hongroise, 42, rue Albert
Thomas,F-75010PARIS,Tel./fax.: 0033-1/42086170.

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission
Catholique Hongroise, 74 rue du Grand-Roule,
F-69110Ste Foy-les-Lyon, Tel.: 0033-4/78 501636

NÉMETORSZÁG
Augsburg-i Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ft. Túrós Dezsõ plébános, Ungarische Kath.
Mission, Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg, Tel.:
0049-821/41 90 25 30 vagy 0049-170/77 18 529.

Bamberg-Eichstätt-Regensburg-i Egyház-
megye nürnbergi székhellyel: Misézõ helyek:
Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürn-
berg, Regensburg. Érdeklõdni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A,D-90571 Schwaig. Tel.: 0049-911/507 57 96.

Essen-i Egyházmegye: Misézõ helyek:
Duisburg, Essen. Érdeklõdni: Ung. Kath. Mis-
sion, Fraziskaner Str. 69a, D-45139 Essen. Tel.:
0049-201/28 47 40 vagy Kölnben: 0049-221/23
8060.

Freiburg-Trier-Speyer-i Egyházmegyék
Karlsruhe-i székhellyel: Misézõ helyek: Mann-
heim, Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken,
Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim, Konstanz, Hei-
delberg, Baden Baden. Érd.: Ft. Dr. Szabó Jó-
zsef, Ungarische Katholische Mission, Elbin-
ger Str. 2/A, D-76139 Karlsruhe. Tel./Fax:
0049-721/ 687215.

Berlin-i és Hamburg-i Fõegyházmegye,
Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye:
Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd. Ham-
burgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische Mission, Holzdamm 20, D-20099
Hamburg, Tel.: 0049-40/25 077 83.

Köln-i Fõegyházmegye és Aachen: Misézõ
helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Ber-
gisch-Gladbach, Aachen: Érdeklõdni: Ft. Lukács
József, Ung. Kath. Mission, Thieboldgasse 96,
D-50676 Köln. E-Mail: ungarnzentrum@netcologne.de
Tel.: 0049-221/238060. Fax: 0049-221/ 232120;
http://www.Ungarnzentrum.de
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EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

AZ ÉLETÜNK elõfizetési árát kérjük
helyi terjesztõinkkel (missziókkal) ren-
dezni! Csak a kiadóhivatalból postázott
újságok elõfizetését kérjük az „ÉLE-
TÜNK” müncheni postabank számlájá-
ra befizetni.

A szerkesztõség

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Apró-, házassági-, általánoshirdetésekbetûnként: 0,10 EUR
„Jelige” - postaköltség 5,00
Üzleti-, nyereséges hirdetés betûnként 0,20
Nagybetûs sorok betûnként 0,40
Egyszerû, 1 „pontos” keret 10,00
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk.

Egymásutáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori
hirdetésnél 20 % , illetve egészévi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!

A hirdetések befizetésének határideje
legkésõbb a hó 10-ig!

Hirdetéseket csak a hirdetési díj
befizetése után közlünk!

A hirdetések szövegéért, stílusáért a szerkesztõség
nem felel!

ÉLETÜNK

Szerkesztõség és kiadóhivatal:

MAGYAR KATOLIKUS DELEGATURA
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HIRDETÉSEK

Költöztetés és áruszállítás Magyarországra
is, egy nemzetközi költöztetõ vállalaton keresztül,
elfogadható áron. T.: 0049-(0)7034/270 342.

Hévízen (termáltó), gyönyörû helyen, apart-
manok egész évben kiadók, 10 EUR/fõ. T/F: +36-
83/34 10 63.

Magyar ingatlanok közvetítése. T.: 0036-
30/66 76 455.

Tata mellett, 2.800 m2 bekerített területen, 4
szoba összkomfortos, felújított családi ház, 102
m2 lakótérrel, beköltözhetõen eladó. Központi fû-
tés, pince, garázs, melléképület. M1 autópálya kö-
zel. Ár: 55.000- EUR. Tel.: 0033-1/3469 6008.

Házvezetõi, betegápolói munkát vállal 52 éves,
leinformálhatómagyar nõ. T.: 0036-30/58 60 958.

Kedvelt magyar étterem eladó a Keleti-
tengernél, lakással, kerttel. Jelige: „20 év”.

Kõvágóörsön, a Káli-medence természetvé-
delmi területen, eladó egy stílusosan renovált
nagy parasztház kerttel és 4 komfortos apartman-
nal. A házhoz tartozik egy utcáról nyíló borozó.
Balaton/Révfülöp és különbözõ sportlehetõségek
közvetlen közelben. Irányár: Sfr. 275.000/Euro
167.000. Érdeklõdni lehet: 0041/44 7107675 és
0041/79 3702984, v. „balatonhaus.com” alatt.

Magyarul beszélõ család háztartását, idõsem-
ber ápolását, v. gyerek felügyeletet vállalok, 5 év
tapasztalattal, bárhol, elõnyben: Heilbronn, Stutt-
gart környéke v. Ausztria. T:. 0036-30/33 77 505.

Szõlõhegy, kb. 1 ha a Balatonhoz és Termál-
fürdõhöz közel eladó! Részben szõlõ, gyümölcsös
és erdõ, 2 pincével. Tel.: 0036-92/368 960 (esti
órákban).

Badacsonyban tulajdonostól eladó egy
1990-ben épült, két generációs (kétszer három
szoba), teljesen alápincézett, dupla garázsos, köz-
ponti fûtéses családi ház. A ház a Balaton-parttól
nem messze, de már csendes helyen található, a
felsõ szintrõl csodálatos panoráma Keszthelytõl
Révfülöpig. Irányára 26 millió forint/100 ezer
euró. Bõvebb információ: miklosi@ramet. elte.hu,
illetve 0036-20/546 9521 (magyarul v. angolul).

25 éves kórházi ápolási gyakorlattal rendel-
kezõ 55 éves magyar ápolónõ, hosszú távra mun-
kát vállal. Tel.: 0151/579 02984 (este 7 után).

Gondozást, háztartásvezetést vállalok gya-
korlattal, közepes német nyelvtudással. Tel.: 0036
-30/636 3013.

AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL

� Barna Sándor
1930–2007

Barna Sándor 1930. február 15-én szüle-
tett Rakacán (Borsod megye) római katoli-
kus családban. Hat elemit végzett szülõfalu-
jában, majd két polgárit Szepsiben, másik két
polgárit Miskolcon, aztán négy év kereske-
delmit a miskolci Deák Ferenc Közgazdasá-
gi Szakközépiskolában. Ezután négy éven át
az egri Érseki Szemináriumban tanult, majd
rítust változtatott és a nyíregyházi görög ka-
tolikus Szemináriumban végezte az 5. évet.
Nyíregyházán szentelte õt görög katolikus
pappá Dudás Miklós püspök 1958. augusz-
tus 10-én. (Elõzõleg megnõsült, feleségének
neve Júlia; három gyermekük van: egy fiú és
két leány).
A miskolci görög katolikus Apostoli

Administratúrához lett inkardinálva. 1958–60
között káplán volt Hajdúböszörményben,
1960–62-ben administrator Pácinban, 1962–66
között parókus Tornabarkonyban, 1966–73 kö-
zött parókus Felsõvadászon.
1973-ban elhagyta Magyarországot és Ka-

nadábament, ahol 1973–78 közöttWellandon
volt a magyarok Keresztelõ Szt. János görög
katolikus templomában plébános, ahonnan a
hívek elégedetlensége miatt távoznia kellett.
1978–81 között egy gyárban dolgozott.
1981–87 között administrator volt Hamil-
tonban a görög katolikus Szent Mihály ma-
gyar plébánián, majd 1987–90 között a
windsori SzûzMária Oltalma görög katolikus
templomnál. Mind Hamiltonban, mindWind-
sorban összeütközésbe került a hívekkel, s
közben a püspökét is perelni kezdte. 1990-ben
a torontói ukrán püspök elbocsátotta a papi
szolgálatból. 1992-tól pár évig Windsorban a
régi tridenti latin rítusban misézett egy kisebb
csoportnak. Késõbb, feleségének halála után
Torontóba költözött. Az utóbbi években elég
gyenge volt az egészsége, egyedül élt, de gye-
rekei gondoskodtak róla. 2007. június 21-én
halt meg Torontóban. R. I. P.

Miklósházy Attila ny. püspök

Limburg-Fulda-Mainz-i Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek: Frankfurt-
Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Gies-
sen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische Un-
garische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str. 365,
D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79 50
21. www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

München-Freising-i Fõegyházmegye:Misé-
zõ helyek: München, Rosenheim, Erding. Érdek-
lõdni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus
Misszió – Ungarischsprachige KatholischeMissi-
on, Oberföhringer Str. 40, D-81925 München.
Tel.: 0049-89/982637, 982638, Fax: 0049-
89/985419. E-Mail: info@ungarische-mission.de;
www.ungarische-mission.de

Münster-Padeborn-Osnabrück-i Egyház-
megyék: Misézõ helyek: Hagen, Menden, Osna-
brück, Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neu-
kirchen-Vluyn. Érdeklõdni: Ft. Bagossy István,
Ung. Kath. Mission, Middelfeld 24, D-48157
Münster-Handorf. Tel/Fax.: 0049-251/32 65 01.
E-Mail:ungarische-mission@bistum-muenster.de

Passau-i Egyházmegye: Misézõhely: Pas-
sau: Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94121 Salzweg, Telefon: (08505) 12 29.

Rottenburg-Stuttgart-i Egyházmegye: Mi-
sézõ helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim, Ba-
lingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen,
Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen,
Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen, Mun-
derkingen, Ulm, Biberach. Érdeklõdni: P. Gyurás
István SJ, Ungarische Katholische Gemeinde,
Albert-Schäffle-Str. 30, D-70186 Stuttgart. Tel.:
0049-711/2369190 E-Mail: missio@ ukgm-stgt.de
v. istvan.gyuras@ukgmstgt.de www.ukgm-stgt.de

Würzburg-i Egyházmegye: Misézõ hely:
Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Kardinal-Döpfner-Platz 7, D-97070 Würzburg.
Telefon: 0049-931/38 62 43.

NORVÉGIA: P. Teres Ágoston SJ, Munke-
rudveien, 52, N-1165 Oslo. Szentmise minden
hónap elsõ vasárnapján 14-kor a Szent József-ká-
polnában (Akersveien 4). Tel./fax.: 0047/22744124.

OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László fõlelkész,

Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186Róma.Telefon: 0039-06/684-2620.
Misézõ helyek: Róma – minden hó utolsó vasár-
napján 11-kor, S. Maria dell’ Orazione (Via
Giulia, kivéve júl., aug., dec.) és a Szent Pé-
ter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájá-
ban minden kedden 7.45-kor. Milánó – minden
hó elsõ vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium
(Via Tonale 19, kivéve jan., júl., aug., szept.). Ma-
gyar misék helye: Bologna, Catania, Padova, Pa-
lermo, Parma, Torino.

Firenze: P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039-
347/344 55 38, E-Mail: jruppert@calasanz.net

SVÁJC
Zürich:Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, Tel.: 0041-1/36 23 303. E-Mail: f.vizau-
er@gmx.ch Misézõ helyek: Winterthur, St.
Gallen, Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauen-
feld, Basel.

Fribourg:Ft. Popa Péter, Tel.: 0041-26/534 0672.
Szentmise minden hó 4. vasárnapján 11.15-kor,
az Orsolyiták templomában (rue de Lausanne).
Misézõ helyek:Genf: Szentmise minden hó 1. és
3. vasárnapján. Tel.: 00 41-22/7910458;Lausanne:
Szentmise minden hó 2. és 4. vasárnapján. Tel.:
0041-21/6478 678; Bern: Röm. Kath. Ungarn-
mission, Pf. 7717, CH-3000 Bern. E-Mail:
info@katolikus.ch http://www.katolikus.ch o

Református istentiszteletek Münchenben:
Reisinger Str. 11., minden hó 1., 3., 5. vasár-
nap 16 órakor; 2. és 4. vasárnap 11 órakor.
Tel.:089/6011335,www.reformatus-muenchen.de

München
Keresztelések: Salamon Alicia Lena, S.

Tibor és S. Petra kisleánya 2007. április
29-én, valamint Ilchmann Matthias Leonard
Maximilian, I. Florian és Andrea kisfia 2007.
május 6-án a müncheni Damenstift-templomban
részesültek a keresztség szentségében.

*
Halottunk: Bügler Mária 86 éves korá-

ban hunyt el, temetése június 15-én a mün-
cheni Neuer-Waldfriedhofban volt. Nyugod-
jon békében!

* * *

A SOFÕRÖK
TÍZPARANCSOLATA

1. Ne ölj!

2. Az út az emberekkel való kap-
csolattartás eszköze legyen szá-
modra, és ne halálos balesetek
helyszíne!

3. Az elõzékenység, a becsületes-
ség és a megfontoltság segít az
elõre nem látható események ke-
zelésében!

4. Légy nagylelkû, segítsd rászo-
ruló felebarátaidat, különösen a
közlekedési balesetek áldozatait!

5. Az autó ne az erõ és a hatalom
kifejezése, illetve bûnre vezetõ al-
kalom legyen számodra!

6. Gyõzd meg szeretettel a fiatalo-
kat és idõsebbeket, hogy ne vezes-
senek, ha nincsenek megfelelõ ál-
lapotban!

7. Támogasd a balesetek áldoza-
tainak családját!

8. Alkalmas idõben hozd össze a
vétkes sofõröket áldozataikkal,
hogy átélhessék a megbocsátás
felszabadító élményét!
9. Az utakon védd a sérülékenyebb
résztvevõket!

10. Érezz felelõsségetmások iránt!


