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Avilai Szent Teréz egyháztanító
(1515–1582), ünnepe: október 15.

A L K A L O M A Z Ú J T A L Á L K O Z Á S R A
Kezdõdik a Hit éve

I M Á D K O Z Z A T O K !
Bensõnkben van valami, ami összeha-

sonlíthatatlanul értékesebb mindannál,
amit látunk: a lélek. Ne úgy képzeljük a
lelket, mintha valami csekélyke, szûk
dolog volna, hanem úgy, mint egy egész
belsõ világot, amelyben annyi pazar
fénnyel berendezett lakás van. Ez nem is
lehet másképpen, hiszen ott, a lélek
bensejében van Istennek lakása is.

A lelki várkastély belsejébe csak egy ka-
pu vezet, és ez az imádság és elmélkedés.

A belsõ ima nem egyéb, mint bensõ ba-
rátság Istennel, amennyiben gyakran mara-
dunk négyszemközt õvele, tudván azt, hogy
szeret bennünket. A lélek beszéljen hoz-
zá, mint édesatyjához; adja elõ kéréseit,
mint tenné édesatyjával, mondja el neki
bajait, kérje támogatását. (…) Bánjatok
Istennel úgy, mint édesatyátokkal, mint
testvéretekkel, mint Uratokkal, mint je-
gyesetekkel.

Aki igazán szeret, az mindenütt sze-
ret, és mindig kedvesére gondol. Szomo-
rú dolog volna, ha csupán félreesõ zu-
gokban volna lehetséges a belsõ ima: az
Úr bennünk lakik, bensõnkben együtt
vagyunk õvele.

A belsõ ima egész épülete az alázatos-
ság talapzatán nyugszik, és minél mé-
lyebbre alázza magát a lélek a belsõ imá-
ban, annál magasabbra emeli az Úr.

Az alázatosság olyan méh, amely szü-
net nélkül dolgozik odabent a méhkas-
ban. Ennek munkája nélkül minden el-
veszne.

Részemrõl csak három pontra akarom
felhívni a figyelmeteket. Ezek megtartása
biztosítja nekünk a legjobban azt a belsõ
békességet, amelyet az Úr annyira a lel-
künkre kötött. Az elsõ a kölcsönös szere-
tet egymás között. A második a szakítás
minden teremtménnyel. A harmadik az
igazi alázat, amelyet ugyan az utolsó he-
lyen említek, de azért a legeslegfõbb,
mert a többit mind magában foglalja.

Semmi se zavarjon,
semmi ne rémítsen,
minden elmúlik,
Isten nem változik;
a türelem mindent elér;
annak, aki Istené,
semmi sem hiányzik:
Isten egymaga elég.

Avilai Szent Teréz

M Á R I A É S A Z
E G Y H Á Z

Mária születésének liturgikus ünne-
pén, szeptember 8-án a Szûzanya állt
XVI. Benedek pápa beszédének közép-
pontjában, amelyet a 23. Nemzetközi
Mariológiai Konferencia mintegy 350
résztvevõjéhez intézett.

Különösen idõszerû a konferencia té-
mája: „Mariológia a II. Vatikáni Zsinat
után – Befogadás, mérleg és távlatok”,
hiszen október 11-én emlékezünk a nagy
egyházi összejövetel megnyitásának öt-
venedik évfordulójára. Boldog XXIII.
János pápa határozott úgy, hogy éppen
október 11-én vegye kezdetét a II. Vati-
káni Zsinat, mivel 431-ben ezen a napon
hirdette ki az Efezusi Zsinat, hogy Mária
Isten Anyja, „Theotokos”, Istenszülõ.

Megnyitó beszédét ötven évvel ezelõtt
János pápa ezekkel a jelentõségteljes
szavakkal kezdte: „Gaudet Mater Ecc-
lesia… Örvend az Egyház Anyja, mert az
isteni Gondviselés különleges ajándéka-
ként elérkezett az a várva várt nap, ami-
kor itt, Szent Péter sírja mellett, Isten
Szûz Anyja pártfogásával, akinek ma
örömmel ünnepeljük anyai méltóságát,
ünnepélyesen kezdetét veszi a II. Vatiká-
ni Zsinat.”

Erre a rendkívüli eseményre emlékez-
ve, idén október 11-én kezdõdik a Hit
éve, amelyet XVI. Benedek pápa „Porta
fidei” – „A hit kapuja” kezdetû motu
propriójával hirdetett meg. Ebben Mári-
át mint a hit példaképét állította a hívek
elé, és fohászkodik hozzá különleges
pártfogásáért és közbenjárásáért, oltal-
mába ajánlva ezt a kegyelmi idõszakot.

„Az Egyház örvend ma is, a Boldog-
ságos Szûz Mária, a »teljesen szent« szü-
letésének liturgikus ünnepén” – tette
hozzá a Szentatya.

Ennek a Mária-ünnepnek a jelentõsé-
gére mutatott rá a 660–740 körül élt Kré-
tai Szent András szerzetes híres szentbe-
szédében, amelyet Mária születésnapjára
írt. Az ókeresztény író azt hangsúlyozta,
hogy Mária születésének valódi jelentése
és célja az Ige Megtestesülése. Ez az õsi
tanúságtétel elvezet bennünket a mostani
kongresszus témájához, amelyet a II. Va-
tikáni Zsinat „Lumen gentium” kezdetû
dogmatikus konstitúciójának VIII. fejeze-
te így hangsúlyozott: „Isten Anyjáról, a
Boldogságos Szûz Máriáról Krisztus és
az Egyház misztériumában”.

XVI. Benedek pápa emlékeztetett rá,
hogy fiatal teológusként vett részt a zsi-
naton, és megtapasztalhatta azokat a kü-
lönféle módokat, amelyekkel a teológu-
sok Szûz Máriának az üdvösségtörténet-
ben betöltött szerepét megközelítették.
1963. október 29-én döntötték el szava-
zással a zsinati atyák, hogy az Egyházról
szóló dogmatikus konstitúciót gazdagít-
ják a Máriáról szóló fejezettel.

Mária, hite révén benne foglaltatik a
szentháromságos szeretet és szeretetkö-
zösség misztériumában; együttmûködése
az üdvösség isteni tervében és Krisztus
egyedülálló közvetítõ mûvében egyértel-
mûen kifejezésre jut, és megfelelõ helyet
kap a zsinati tanításban. Vonatkozási pont
az Egyház számára, aki Máriában önma-
gára, hivatására és küldetésére ismer.

(Folytatás a 8. oldalon)

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának ötvenedik évfordu-
lója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus Király ün-
nepe közötti idõszakra meghirdette a Hit évét. A tematikus év programját meg-
hirdetõ nyári sajtótájékoztatón Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai
Tanácsának elnöke a téma aktualitását hangsúlyozta.

A Hit éve általános válság korszakába
illeszkedik bele, amely a hitet sem kímé-
li meg. A hit válsága drámai kifejezõdé-
se egy antropológiai válságnak, amely-
ben az ember magára maradt, és cél nél-
kül él a világban. Kortársaink közül so-
kan nem érzékelik Isten
hiányát – mutatott rá
beszédében Fisichella
érsek. A Hit éve tehát
olyan útvonal, amelyet
a keresztény közösség
kínál fel mindazoknak,
akik ismét szeretnének
találkozni Istennel.

A Hit évének logója
egy hullámokon ringó
bárkát ábrázol az Egy-
ház jelképeként. A fõár-
boc egy kereszt, amely-
nek vitorláit dinamikus jelekkel Krisz-
tus IHS monogramja alkotja. A vitor-
lák mögött a napot láthatjuk, amely a
monogrammal együtt az Eucharisztiá-
ra utal.

Többnyelvû honlapja van a Hit évének
(www.annusfidei.va), amelyen megtalál-
hatók az év fontos eseményei, a Szentatya
programja, az egyes püspöki konferenci-
ák, egyházmegyék, mozgalmak és társu-
lások kezdeményezései. Az esemény hi-

vatalos, latin nyelvû himnusza is elké-
szült, melynek refrénje fohász Istenhez,
hogy mindnyájunkban növelje a hitet:
„Credo, Domine, adauge nobis fidem”.

Október 11-én, csütörtökön kerül sor a
Szent Péter téren az ünnepélyes megnyitó-

ra, amely egyben meg-
emlékezés a II. Vatikáni
Zsinat ötven évvel ez-
elõtti megnyitásáról.

Október 21-én, va-
sárnap a Szentatya hat
vértanút, illetve hitval-
ló boldogot iktat a
szentek sorába.

2013. január 25-én, a
római Falakon kívüli
Szent Pál-bazilikában
szokásos ökumenikus
szertartás különösen

ünnepélyes lesz. Azért imádkoznak majd,
hogy a keresztények a közös hit megval-
lása révén tartsák szem elõtt az egység út-
ját mint látható jelet a világ számára.

A vallási eseményeken túl nem hiá-
nyoznak majd a kulturális programok
sem. 2013. február 7-tõl május 1-ig te-
kinthetõ meg az a kiállítás, amelyet az
Angyalvárban rendeznek egyedülálló re-
mekmûvekbõl, melyek Péter apostolt,
Krisztus tanúját ábrázolják. �

H Í D N É P E K É S O R S Z Á G O K K Ö Z Ö T T
Száznégy ország fiataljai a budapesti Genfesten

Let’s bridge – építsünk hidat! Ez volt a mottója a Fokoláre mozgalom által au-
gusztus 31. és szeptember 2. között Budapesten szervezett ifjúsági találkozónak,
a Genfestnek, amelyre minden világrészbõl, összesen száznégy országból tizen-
kétezren érkeztek – a népek, országok, vallások és kultúrák közötti hídépítés
szándékával.

A Duna-hidak városában szombaton
este a fiatalok zászlókkal vonultak végig
a városon a Lánchídig, majd látványos,
szimbolikus jelentésû flashmob (villám-
csõdület) következett: aláírt, színes sála-
ikat lengetve-cserélgetve fejezték ki el-
határozásukat, hogy testvéri kapcsola-
tokra törekszenek személyes és közössé-
gi szinten egyaránt, ilyen módon építe-
nek fel sok ezer hidat világszerte. XVI.
Benedek pápa üzenetében azt kívánta
nekik, hogy e gyönyörû városban megta-
lálják a „remény jelét”, és ez párbeszédre
késztesse õket a más országokból, más
kultúrákból és körülmények közül érke-
zõ társaikkal.

A megnyitón Tarlós István fõpolgármes-
ter és Bogyay Katalin, az UNESCO Köz-
gyûlés elnöke, Magyarország UNESCO-
nagykövete köszöntötte a tizenkétezer
fiatalt. A Sportarénában zajló program
vezérgondolata a hídépítés volt. A fia-
talok történetei magukért beszéltek.
Bassem Egyiptomból az „I behide”
projektrõl beszélt: fõvárosuk két lakó-
negyedének keresztény és muzulmán
lakosságát bevonva falfestményeket
készítenek, ezzel próbálják enyhíteni a

Tahrir téren történt zavargások követ-
kezményeit. Willie Mexikóban él, uno-
katestvérét a drogcsempészet bonyo-
dalmai között meggyilkolták, õ azon-
ban úgy döntött, nem áll bosszút, ha-
nem szeretettel válaszol a gyûlöletre.
Num Thaiföldön a 2011 októberében
történt tragikus árvíz idején együtt épí-
tette a gátat sok száz fiatallal, hogy
megmentsék Bangkok városát. A leg-
különbözõbb történetek hangzottak el,
amelyek mind bátor döntésekrõl szá-
moltak be.

A Genfest 2012 a közösségi hálókon
is megjelent: a testvériség üzenete a
Sportarénából képpel és hanggal együtt
azonnal fölkerült a webre, a Facebookra,
a Twitterre. A Youtube-on, a hivatalos
honlapon és direkt streamingen keresztül
közel félmillió „résztvevõje” volt világ-
szerte. A Genfest Magyarország részérõl
is elismerõ fogadtatásban részesült. A
nemzetközi szervezõbizottság tiszteletére
fogadást adtak a Parlament Vadásztermé-
ben. A megjelenteket Lukács Tamás, az
Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Val-
lásügyi Bizottság elnöke köszöntötte.

(Folytatás a 6. oldalon)



Általános szándék: Az új evangeli-
zálás kibontakozásáért és elõrehala-
dásáért a régi idõktõl fogva keresztény
országokban.

Bizonyára mindnyájan megéltük, hogy
amikor jó hírt kapunk, boldognak, izga-
tottnak érezzük magunkat, és sietve közöl-
jük másokkal is, hogy velünk együtt örül-
jenek. Ilyen szellem élteti az „új evangeli-
zálásnak” szentelt havi szándékot is.

Az Egyház küldetése kezdettõl fogva
az Evangélium hirdetésére irányul. Hogy
csak az utóbbi idõkbõl említsünk néhány
példát: 1974-ben ez állt a püspöki szinó-
dus érdeklõdésének középpontjában; VI.
Pál, II. János Pál, XVI. Benedek pápák is
egyre ezt sürgetik. Miért hogy „új” most
az evangelizálás?

Az, hogy Jézus örömhírét elvisszük
olyan vidékekre, olyan közösségeknek,
amelyek még nem találkoztak vele, ma is
feladatunk és elfoglaltságunk. Van azon-
ban egy újabb tény: évszázadok óta ke-
resztény országokban – különféle okok-
ból – jelenleg gyengül és haldoklik az
Evangélium jelenléte és hatása. Az evan-
gelizálásnak ez a jelenlegi újdonsága ar-
ra is vonatkozik, hogy szükség van ki-
munkálni és a gyakorlatba átvinni új
módszereket, erõteljes és meggyõzõ
munkamódokat, nevezetesen a közlés új
technológiáinak alkalmazását.

XVI. Benedek pápa 2010. októberben
új pápai tanácsot létesített az új evange-
lizálás elõmozdítására, valamint ezt a té-
mát állította a püspöki szinódus 2012
szeptemberére összehívott közgyûlésé-
nek érdeklõdési középpontjába. Az új pá-
pai tanács elsõ ülésén, 2011. május
30-án a pápa ezeket mondta: „Jézus
Krisztust, a világ egyetlen üdvözítõjét
hirdetni ma bonyolultabbnak tûnik, mint
a múltban; feladatunk viszont ugyanaz
marad, mint történelmünk hajnalán. A
küldetés nem változott; annak a lelkese-
désnek és bátorságnak, amely az aposto-
lokat mozgósította, szintén nem szabad
változnia.” „Az új evangelizálásnak meg
kell találnia az utakat és eszközöket,
amelyek az üdvösség hirdetését hatéko-
nyabbá teszik.”

Új nehézségek és új módszerek mellett
fontos igazság, hogy a siker nagymérték-
ben függ a személyes tanúságtételtõl.
Már idézett beszédében mondta a pápa:
„A hívek életmódjának igazán hithirde-
tõnek kell lennie, és annál meggyõzõbb-
nek, minél válságosabb azok élete, akik-
hez beszédjüket intézik.” Pár nappal ko-
rábban a pápa így fogalmazott: „Azt kí-
vánom, hogy feltámadott Urunk melegít-
se fel szíveiket, és segítse önöket, hogy a
megváltás gyümölcsét árasszák szét a
társadalmi szféra új evangelizálásával,
valamint az Evangéliummal összhang-
ban lévõ igaz élet tanúságtételével.”

„Új evangelizálásról beszélni nem je-
lenti azt, hogy egyetlen formulát kellene
kifejleszteni, amely minden helyzetre áll-
na. Mindazonáltal nem nehéz belátni: mi
másra van szüksége a hagyományosan
keresztény területeken élõ valamennyi
egyháznak, mint egy megújult missziós
lendületre, a kegyelem adományára való
új nyitottság kifejezésére.”

(Az imaapostolság egyesült államok-
beli országos igazgatója, James Kubicki
SJ nyomán)

Missziós szándék: Hogy a missziós
világnap megünneplése alkalmul szol-
gáljon az evangelizálásban való meg-
újult elkötelezõdéshez.

Ez a szándék tudatosítja bennünk, hogy
az Evangélium hirdetése az Egyház fõ fel-
adata, sõt az Egyház önazonossága. Mind-
nyájunktól azt kéri, hogy újítsuk meg az
evangelizálásban való elkötelezõdésünket.
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I M A S Z Á N D É K O K

Októberre

Egy adott kor világképe mindig
fontos szerepet kap a Szentírás és a te-
ológia számára. A Teremtés könyvét
ugyanis abban a korban írták, amikor
a kinyilatkoztatás üzenete olyan világ-
képhez igazodott, amely szilárdnak
vélte az égboltozatot. Azóta a tudo-
mány messze jutott ettõl a világképtõl,
de mindez változatlanul érvényben
hagyta a teremtés bibliai üzenetét.

Amikor a görög filozófia kezdeti idõ-
szakában az atomisták megfogalmazták
tételüket, hogy a világ és annak minden
lénye örök és megbonthatatlan atomok-
ból áll, hiába bizonyították más iskolák
filozófusai, hogy az atomokból értelmes
formákat kialakító eszmei irányító már
anyagfölötti. Logikus a következtetés:
értelmes eszmék, ideák vezérlik az értel-
mes formák kialakulását a világban,
mint a mûvészetben is, és az atomisták
eltörpülnek Platón és Arisztotelész mel-
lett. A fizikusok számára a leghasználha-
tóbb modellnek mégis az atomista elgon-
dolás kínálkozott, különösen akkor, ami-
kor Newtonnal az újkori fizika az anyag
legkisebb alkotóelemeit, az anyagi tes-
tecskéket, úgynevezett korpuszkulákat
már bizonyítani is tudta. Az atomfizika
akkor még a jövõ titka volt. Ám ha a tég-
lákból palotát építenek, akkor is szükség
van az értelmes tervre és annak értelmes
kivitelezésére. Márpedig a világegye-
tem, benne világunk és annak lényei sok-
kal gigantikusabb „palotát” jelentenek.
Tehát a tervezõ Elme az Istenben hívõk
számára szilárdan megalapozott követ-
keztetés maradt. A materialista viszont
az atomok sok évmilliárdos kombináció-
inak tekintette a világegyetemet, benne
az életet és az ember létrejöttét is, érte-
lem és cél nélkül.

Az újkorban az emberi testet óraszer-
kezetnek tekintették. Ez számos fizikust
a materializmushoz és ezzel együtt az
ateizmushoz vezetett. Descartes, a híres
filozófus és vele sokan mások viszont
nem tagadták meg a lelket, sem a szelle-
mi létet, de kénytelenek voltak elfogadni
az anyag legkisebb és szilárd összetevõ-
it, az atomokat, illetve a newtoni fizika
korpuszkuláit. S jellemzõ, hogy Descartes
az embert „lelki automatának” tekintet-
te: olyan atomszerkezetnek, amelynek
mozgását és tevékenységét a lélek irá-
nyítja. A gépies-mechanikus világkép
jellemzõje ez, mint ahogyan általánossá
vált az istenhívõk körében, hogy a Te-
remtõ a világegyetem „Órásmestere”.
Ennél azonban sokkal nagyobb hitet kö-

vetel, ha ezt a gigantikus óraszerkezetet
órásmester nélkül magyaráznánk: úgy,
hogy az atomok maguktól álltak össze
értelmes világegyetemmé, amelyben az
emberi test és benne az agy maga is egy
csodálatos óraszerkezet.

Csakhogy az örök atomok hiedelmé-
ben nem jutott hely a túlvilágnak, és fö-
löslegessé tette az anyag teremtését – ha
az atomok léte úgyis örök. Ez pedig
megnehezítette a keresztény hit két jel-
lemzõ tételének elfogadását, akkor is, ha
Isten léte „órásmesterként” bizonyítható
volt. Így alakult ki és maradt érvényben a
maga sajátos változataival egészen ko-
runkig a gépies-mechanikus világkép.
Ennek jegyében fogalmazta meg Ma-
dách Az ember tragédiájában a sokat
idézett sorokat: „A gép forog, az Alkotó
pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, míg
egy kerékfogát újítni kell.”

S ez a több száz éves újkori világkép
omlott össze korunkban: részben az
atomfizika révén, de még inkább a bioló-
giában a DNS fölfedezését követõen. Ki-
derült ugyanis, hogy az élõlények kló-
nozhatók, vagyis újra elõállíthatók, mert
minden egyes élõ sejt DNS-ében az
egész élõlény genetikai „tervrajza” meg-
található. Márpedig nincsen olyan óra-
szerkezet, amelynek legkisebb összete-
või magát az egész órát rejtetten maguk-
ban hordoznák. Miután tehát az atomfi-
zika fölszámolta az örök és megbontha-
tatlan anyagrészecskék több évezredes
hiedelmét, ami a gépies-mechanikus vi-
lágkép alapja, mindezt betetõzte a kló-
nozás felfedezése és alkalmazása. (Az
elsõ klónozott állat, a híres Dolly nevû
birka három felnõtt nõstény sejtjeibõl
jött létre, apa nélkül, 1996-ban.) Ez
ugyanis végképp lerombolta az atomis-
ták és az újkori fizika örök és megbont-
hatatlan anyagrészecskéibe vetett hitét.
Mert hit volt ez is – a maga módján. Egy
erre építõ materialista és ateista számára
mindenképpen.

Érdemes két lényeges következmény-
re utalni: mennyiben változott az élõ és
élettelen megkülönböztetése, és mennyi-
re új távlatot nyert a modern agykutatás,
miközben az atomfizika révén a túlvilág
hite nemcsak zöld utat kapott, de a fizi-
kus maga kénytelen azt elfogadni (vö. a
tizenegy dimenziós világkép). Marad-
junk azonban az említetteknél.

1. Az élõ és az élettelen lények között a
hagyományos gépies-mechanikus szem-
lélet csak fokozati különbséget látott.
Mintha egy élõlény a kristálytól csak ab-

ban különböznék, hogy annál jóval bo-
nyolultabb atomszerkezet. Ma már tud-
juk, hogy ez a fokozati különbség tartha-
tatlan. A kettõ között nincs ilyen átmenet.
A különbség lényegi, hiszen sem a kris-
tályt, sem az óraszerkezetet nem lehet
klónozni, az élõlényeket pedig lehet.

2. A test és lélek összefüggése az em-
berben titokszerû ugyan, de már nem
olyan áthidalhatatlan, mint Descartes gé-
pi automatája esetében, amelyet a lélek
mint szellemi komponens mozgat. Sok-
kal inkább a fizikai energia és a szellemi
energia egymásra hatása ez, amelynek
során az ember szellemiségével úgy tud
uralkodni az anyag felett, hogy operáció
útján képes saját agyát módosítani, irá-
nyítani, szemben az állatokkal. Mert az
állatot az agya irányítja mozgásában, az
ember pedig képes az agyát eszközként
használni, saját eszméinek, terveinek
megvalósítására. Micsoda különbség!

Mindez persze csak kiragadott példa
arra, hogy milyen mértékben változott
meg az elmúlt századok gépies-mecha-
nista világképe az atomfizika és a DNS
felfedezései által. Ez azonban nem aka-
dályozza a jelen egyes materialista és
ateista tudósait abban, hogy a gépies-
mechanikus szemlélet mellett megma-
radjanak, szembeszegülve ezzel a tudo-
mány haladásával. A több könyvet ki-
adó, kiváló írói képességekkel is rendel-
kezõ angol biológus, Richard Dawkins
például többször is kijelenti A vak órás-
mester címû könyvében, hogy „Mi mind
gépek vagyunk” (im. 15. o.). Az õ meste-
re, Paley ugyanis még a Világegyetem
„Órásmesterének” tartotta Istent (mint
annyi más hívõ gondolkodó akkoriban).
Dawkins nem veszi észre, hogy közben
az atomfizika és a DNS révén a gépi-
es-mechanista világkép végérvényesen
összeomlott. Ha pedig ezt egy magyar
pap-professzor mondaná el neki, kikérné
magának. „Pap? És még hozzá magyar?
No nem!” – Ezt nevezzük mi makacs
elõítéletnek.

A tudomány azonban fejlõdik, olykor
mérföldes léptekkel. Jelenünkben annyi-
ra, hogy nyomában rommá lett az elmúlt
századok gépies-mechanista világképe. S
mindez nem keresztény hitünk cáfolatát,
hanem annak hatásosabb tudományos
megalapozását jelenti. Mert a világképek
változása olyan, mint a színpad techniká-
jának változása. Márpedig a Hamlet vagy
a Rómeó és Júlia érvényes volt a Globe
színpadának egykori kezdetleges techni-
kai felszereltségével éppúgy, ahogyan
korunk „mindentudó” színpadtechnikájá-
val érvényes maradt, mint a Szentírás
üzenete a teremtésre vonatkozóan, a vi-
lágképek változása ellenére is.

Boda László

(Folytatás a 7. oldalon)

H I T Ü N K K É R D É S E I
Rommá lett az újkor világképe

A Tisza-parti város történetét, a bará-
tok és az itt élõk kapcsolatát bemutató lá-
togatóközpont nyílik az uniós támoga-
tással felújított alsóvárosi ferences ko-
lostorban. Amikor 2003-ban kiállítást
rendeztek a templom felszentelésének
ötszázadik évfordulója alkalmából, már
akkor felvetõdött az ötlet: be kellene mu-
tatni a nagyközönségnek a ferencesek ér-
tékeit, és azt, miként kapcsolódott össze
a barátok és a szegediek élete az elmúlt
fél évezredben.

A templom és rendház Pannonhalma
után a második legnagyobb középkori
eredetû egyházi épületegyüttes Ma-
gyarországon, amely mind a mai napig
eredeti funkciójának megfelelõen mû-
ködik. A kolostort, amelyet 1950-ben
államosítottak, majd hosszú évtizede-
kig szociális otthonként mûködtettek,
1989-ben kapta vissza a ferences rend.
Az épület külsõleg rendkívül rossz álla-
potban volt, ezért vált szükségessé a fel-
újítása, melyre 265 millió forintos tá-
mogatást nyertek.

A rendház egyik, a nagyközönség elõl
elzárt szárnyában továbbra is a szerzete-
sek és a növendékek élnek majd, a má-
sikban azonban vetítõtermet, kiállítóhe-

lyeket alakítottak ki. Itt a csoportosan ér-
kezõ vendégek megismerhetik a feren-
ces alapértékeket – szegénység, tiszta-
ság, engedelmesség –, fotók, valamint
egy dokumentumfilm segítségével a ba-
rátok mindennapjait.

A kiállításon több kultúrtörténeti rit-
kasággal is találkozhatnak az érdeklõ-
dõk: bemutatják azt a miseruhát, amelyet
a legenda szerint Mátyás király palástjá-
ból készítettek, amit 1465-ben ajánlott
föl a ferenceseknek; egy, a XV. század-
ból származó széket, amely az egyik leg-
régebbi ülõalkalmatosság az országban,
és néhány darabot a XX. század elején
kínai misszióban dolgozó szerzetesek
gyûjteményébõl.

A kiállítóterek mellett gyógynövényes
kertet is kialakítottak, melyben több mint
harminc – likõrök, pálinkák és teák alap-
anyagául szolgáló – gyógynövényt fog-
nak termeszteni. A kertbõl nem hiányoz-
hat a fûszerpaprika sem, melyet a XVII.
században itt ültettek elõször Magyaror-
szágon, s melyet a Balkánt járó szerzete-
sek ismertettek meg az alsóvárosiakkal.

A kolostorkertben kapott helyet a kõ-
tár is, ahol a kolostor helyén álló egykori
középkori templom díszes faragású em-
lékeit láthatják meg a vendégek.

MTI/Magyar Kurír

L Á T O G A T Ó K Ö Z P O N T A S Z E G E D I F E R E N C E S E K N É L

A középkori épületegyüttes
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„ISTEN TENYERÉN A MAGYARSÁGÉRT”

A belgiumi Genkben tartotta gyé-
mántmiséjét Dobai Sándor atya, a Bene-
lux államok magyar fõlelkésze.

A nyolcvanöt éves Dobai Sándor a
Brüsszeltõl mintegy száz kilométerre fek-
võ, 600 ezer lelket számláló Liége-ben él
és tevékenykedik hosszú évtizedek óta. A
Genk városában megtartott gyémántmi-
sét összekapcsolták a belgiumi magyarok
Szent István-ünnepével. A Krisztus Ki-
rály-templomban több százan gyûltek
össze ez alkalomból.

Szentbeszédében Cserháti Ferenc, a
külföldi magyarok lelki gondozásával
megbízott esztergom-budapesti segéd-
püspök elmondta: Szent István emléke
arra kötelez, hogy újra és újra Istenre irá-
nyítsuk figyelmünket. Hozzátette: Leg-
többször megcsodáljuk benne a bölcs
uralkodót, a nagy szentet, a hithirdetõt,
azt azonban már alig vesszük észre, hogy
Szent István királyunk elsõsorban igazi
keresztény ember volt, aki komolyan
vette krisztusi küldetését és hivatását a
világban és az Egyházban. Hitt Istenben
és hite szerint élt, folytatta Krisztus
Urunk megváltó mûvét azon a helyen és
körülmények között, ahová Isten õt állí-
totta. Cserháti Ferenc szerint Dobai Sán-
dor atya, akárcsak egykor szent kirá-
lyunk Pannóniában, hat évtizedes papi
szolgálata során ugyancsak azon fárado-
zott, hogy Krisztushoz vezesse Hunnia
Belgiumba szakadt fiait. Õ Belgiumban
lett népünk prédikátora, hitünk tanítója
és apostola: azon fáradozott és fárado-
zik, hogy üdvösséget nyerjünk Krisztus-
ban, és senki el ne vesszen Szent István
király népébõl – méltatta szentbeszédé-
ben Dobai atyát a püspök.

Mint Cserháti Ferenc is kiemelte:
Dobai atya együtt nõtt fel a belgiumi ma-
gyar emigrációval és ennek lelkipásztori
szolgálatával. Lelkipásztori feladatát, sok
évtizeddel a vállán, ma is töretlen lelke-
sedéssel végzi. Pappá szentelésének hat-
vanadik évfordulója alkalmából tehát
van miért hálát adnunk Istennek, és van
miért köszönetet mondanunk neki.

Dobai Sándornak eléggé viszontagsá-
gos élete volt, különösen a kezdet volt
emberpróbáló. De Isten tenyerén hordta,
óvta, vigyázta õt. A háború végén, 1944.
december 31-én közel kétszáz magyar fi-
atallal neki is útnak kellett indulnia hó-
ban, hidegben, hogy a végsõkig védel-
mezzék Németországot. Tulajdonkép-
pen félig hadifoglyok, félig munkaszol-
gálatosok voltak. Az angol–amerikai
csapatok Hollandián át Belgiumba vitték
õket, egy Brüsszel melletti gyûjtõtáborba,
majd Edigenbe, ahol körülbelül négyezren

voltak magyarok – rettenetes körülmé-
nyek között. Dobai atya hadifogsága
1946 februárjában ért véget, amikor az
ottani nunciatúra egyik megbízottja papi
tanulókat keresett. Tekintettel arra, hogy
Dobai atya papírjai tartalmazták, hogy
bencés növendék volt, sikerült kijutnia a
táborból, azaz megmenekült. Ezt köve-
tõen egy lelkigyakorlatos házba került,
negyvenedmagával, litván, román, len-
gyel és magyar papnövendékekkel, ahol
hat hónapot töltött. Egy belgiumi ma-
gyar pap szerzett számára ösztöndíjat a
papi szemináriumba.

1952 júliusában szentelték pappá.
Kétéves kápláni tevékenységét követõen
flamand vidékre került, ahol négyezer
bányásznak lett a lelkésze, akik 29 nem-
zetiségi csoportra oszlottak. 1956-ban
püspöke visszarendelte õt Liége-be, mert
novemberben és decemberben megér-
keztek a magyar menekültek. Körülbelül
hatezren jöttek Belgiumba, s tekintettel a
jó kapcsolataira, Dobai atya rengeteget
tudott nekik segíteni: lakást szerzett,
munkát keresett, fordításokat végzett a
híveknek, s így valamennyiüket megis-
merte. Hamarosan már csak a magyarok
lelkésze volt. De mint mondja: a magyar
lelkész nemcsak a papja, hanem apja,
testvére, szociális gondozója, tanácsadó-
ja, egyszóval mindenese a belgiumi ma-
gyaroknak.

Csaknem hat évtizede gondozza a
Liége-tõl nem messze lévõ bannuex-i za-
rándokhelyet, ahol az 1956 õszén belga
munkásfiatalok által emelt magyar ke-
resztnél (melyen piros-fehér-zöld felirat
hirdeti: „Hongrie en sang”, azaz „Ma-
gyarország vérben”) minden évben meg-
emlékezést tartanak. Dobai atya jelenleg
öt egyházmegyében dolgozik, és kilenc
helyen tart magyar nyelvû szentmisét
mint a Benelux államok magyar fõlelké-
sze. Hollandiába és Luxemburgba pedig
több száz kilométert utazik misézni vagy
temetni, mert ott nincs magyar pap.

Tarics Péter

C S E R H Á T I F E R E N C A N G L I Á B A N

Nagy élmény és kegyelmi idõ volt a magyar angliai katolikusok számára
együtt lenni és vendégül látni szeptember elsõ napjaiban Cserháti Ferenc püspö-
köt, az apostolok és egyben a világban szétszóródott magyarok sorsát szívén vi-
selõ Mindszenty bíboros utódját.

Százhúsz éve született Mindszenty
József, aki végiglátogatta az emigráció-
ban élõ magyar testvéreit, buzdítva és
bátorítva õket a katolikus hit és a ma-
gyar hagyományok megõrzésére. Tette
mindezt élete végéig, töretlenül és hû-
séggel, mindenhol hitet, reményt és sze-
retetet sugározva maga körül. Vitte Jé-
zus Krisztus üzenetét a világ-
ban szétszóródott magyar test-
véreihez.

Az õ küldetését végzi ugyan-
azzal a szeretettel és buzgóság-
gal Cserháti püspök atyánk is,
amikor járja a világot, találko-
zik a külföldön szétszóródott
magyarokkal. Angliában élõ
honfitársaink is nagy szeretettel
fogadták és szívükbe zárták a
„vándor püspököt”.

Lelkipásztori látogatásának
elsõ napján, szeptember 1-jén
az észak-angliai Manchester-
ben élõ magyarokat kereste fel.
Ezen a vidéken magyar fõpásztor na-
gyon régen járt. A London és Manches-
ter közötti távolságot körülbelül két óra
alatt lehet megtenni gyorsvonattal. Nagy
szeretettel fogadták a fõpásztorukat az itt
élõ katolikus magyarok, akiket immár tíz
éve szolgál lelkipásztorként a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegyébõl érkezett
Fülöp Menyhért atya.

A délutáni szentmise keretében, ame-
lyet a Szent Ágoston-templomban ünne-
peltünk meg, Cserháti Ferenc püspök át-
adta Erdõ Péter bíboros köszöntését, és a
bérmálás szentségében részesített két
lelkes magyar fiatalt. Prédikációjában a
püspök felidézte Mindszenty bíborosnak
egy gyermekkori élményét, aki gyer-
mekként galambokat tartott, és minden
este hívogatta õket vissza a kalitkába e
szavakkal: „tubi, tubi, tubicám, gyertek
haza”! Becézgetve fejezte ki irántuk ér-
zett szeretetét, és a galambok leszálltak a
vállára. A gyermek, aki nagyon szerette
galambjait, késõbb, fõpásztorként még
jobban szerette a rábízott nyájat, a ma-
gyarjait, a nemzetét. Cserháti püspök

ezen a példán keresztül bátorított min-
den hívõt, hogy hasonló szeretettel fo-
gadják a Szentlelket, az Õ szeretetre hí-
vó hangját. Remélem, hogy a két bér-
málkozó fiatal is meghallotta a Szentlé-
lek sugallatát, amelyet ez a történet na-
gyon szépen kifejez.

A szentmise után következett a testvé-
ri agapé, a vendégszeretet, a magyaros
túrós csusza és a testvéri jó szó. Hiszen
közben mindenki beszélgetett egymás-
sal, megosztva a napi örömöket és gon-
dokat. Az elsõ keresztények is így élték
meg a krisztusi szeretetet, amely képessé
tette õket arra, hogy együtt maradjanak
Krisztus asztala és tanítása körül, vállal-
va még a vértanúságot is. Eszembe jut-
nak Pál apostol missziós útjai, amikor
járta a fiatal keresztény közösségeket, ta-
nítván és bátorítván õket az igaz hit meg-
tartására és továbbadására. Ugyanezt te-
szi Cserháti Ferenc püspök is, amikor

meglátogatja a rábízottakat, az elvándo-
rolt vagy otthonukat elhagyni kénysze-
rült magyar testvéreket.

Cserháti püspök atya lelkipásztori lá-
togatásának második napján, szeptember
2-án Londonban megültük Szent István
ünnepét a közeli Szent Péter és Pál-
templomban. Ez az angol templom pár

órára a magyarok Szent István-templo-
ma lett, ahol ötvenhatos és késõbbi
emigránsok, magyar családok és Lon-
donban dolgozó fiatalok egy hangon
zengték e szép éneket: „Isten, hazánkért
térdelünk elõdbe”. Még ha távol va-
gyunk is az óhazától, szeretteinktõl,
könnyes szemmel énekeltünk együtt sze-
retett fõpásztorunkkal, kérve Szent Ist-
ván királyunk közbenjárását önmagun-
kért és magyar nemzetünkért.

A fõpásztor tolmácsolta Erdõ Péter
bíboros üzenetét, majd a prédikációban
mindenkit buzdított és bátorított Szent
István intelmeinek követésére, Istenbe
vetett hitünk megvallására és hétköz-
napi gyakorlására, az imádságra, a va-
sárnapi szentmisén való részvételre, az
Eucharisztiából való táplálkozásra. Ar-
ra, hogy szeressük a Katolikus Egyházat,
segítsünk a szegényeken úgy, ahogy
tette mindezt államalapító szent kirá-
lyunk – aki Istennek és Szûz Máriának
ajánlotta fel országát, a magyar nemze-
tet és a Szent Koronát. A szentmise be-
fejezése elõtt a püspök megáldotta az

új kenyeret, ahogy minden
magyar katolikus templomban
szokás Szent István ünnepén –
ezzel is kifejezve hálánkat a
Jóistennek a mindennapi ke-
nyerünkért.

A kenyér megáldása után
Cserháti Ferenc püspök felkö-
szöntette Tüttõ György atyát,
aki hosszú éveken keresztül
szolgálta az Angliában élõ ma-
gyar katolikus testvéreket, és
aki szeptemberben ünnepelte
87. születésnapját. Ez után ad-

ták át a Virág József volt angliai fõlel-
kész által alapított Szent István-díjat az
idei kitüntetettnek, az ’56-os Adler
Editnek, aki már huszonkét éve szolgál-
ja és vezeti fáradhatatlanul az Angliai
Római Katolikus Magyar Egyesületet
(ARKME).

Püspökünk fõpásztori áldásában ré-
szesített minket, majd a magyar himnusz
eléneklésével ért véget az ünnepi szent-
mise. A Szent István Házban finom ma-
gyar ebéd fogadta a jelenlévõket, s köz-
ben lehetõség volt beszélgetni, megosz-
tani egymással az élményeinket. A szép
és emlékezetes ünnep újra megmutatta:
Angliában élnek magyar testvérek, akik
tudnak együtt ünnepelni, imádkozni,
szeretni. Köszönjük Cserháti Ferenc fõ-
pásztorunknak ezeket a kegyelmi napo-
kat, és szeretettel visszavárjuk. Isten él-
tesse a fõpásztorunkat!

Csicsó János fõlelkész, London

Londoni hívek körében

Az angol templom magyarrá lett

Hatvan éve szolgálatban

Különleges szerzetesi fogadalom megújítására került sor augusztus 28-án az
olaszországi Modena közelében lévõ Sassuolo városka karmelita kolostorában.

A templom szentélye mögött, ráccsal
elválasztva, a nõvérek között az elsõ sor-
ban foglalt helyet Maria Amata Kinszt-
ler, kezében vastag, csonkig égõ magyar
gyertyával, amelyet a huszonöt évvel ez-
elõtt kimondott „igen” megerõsítése je-
léül az oltárra helyeztek. Az ünnepélyes
vízszentelés és szenteltvízhintés a ke-
resztségre és az elkötelezett élet értékére
utalt. Az evangélium után pedig az
„anya”, a kolostor elöljárója kezébe he-
lyezett két tenyér és a könnyek között ki-
mondott szavak egy élet odaadását, an-
nak megerõsítését jelentették.

A Kiskunhalason született magyar
lány még akkor kényszerült hazája elha-
gyására és lépett a szemlélõdõ karmeli-
ták közé, amikor itthon ez a fajta szerze-
tesi élet lehetetlen volt. Erõsen érezte a
hívást, a késztetést, itthon hagyta család-

ját, szüleit, testvéreit, mindenét. 1983.
március 13-án titokban hagyta el az or-
szágot, elõbb az ausztriai Linzben, majd
Rovigóban élt, tizenöt éve pedig Sassuo-
lóban folytatja szerzetesi életét.

Amata nõvér (neve annyit jelent: akit
Isten szeret) munkája a renden belül a
szentmiséhez szükséges ostyák elõállítása,
sütése, csomagolása, küldése a megrende-
lõknek. Szinte egész Észak-Olaszországot
õk látják el ostyával. Feladata emellett a
beteg nõvértársak ápolása, a konyha, a
kert, a közös imádság, a takarítás, az állan-
dó szellemi továbbképzés, a tanulás.

A magyar nõvér ünnepe most három-
szoros: tizenöt éve él Sassuolóban, hu-
szonöt esztendeje tette le örökfogadal-
mát, és harmincöt éve érettségizett –
még odahaza.

Pákozdi István/MK

M A G Y A R S Z E R Z E T E S N Õ
S A S S U O L Ó B A N
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AZ EURÓPAI CSALÁDELLENESSÉGRÕL
EU-képviselõ elõadása a nagyszombati családkonferencián

A nagy és híres londoni Heathrow re-
pülõtér közelében létezik egy annál hír-
hedtebb börtön. Körülbelül hétszáz be-
börtönzött lakója van, többségük fiatal,
akik Európa különbözõ országaiból ér-
keztek Nagy-Britanniába, és akik külön-
bözõ bûncselekmények elkövetése miatt
kerülnek be ide. Lopás, rablás, testi sér-
tés, verekedés, zsarolás, kábítószer-ter-
jesztés vagy -fogyasztás: csupa olyasmi,
ami a bûn, a rossz gondolkodás, a bûnös
társaság következménye. Ami még ne-
hezíti a helyzetet – és azok dolgát, akik
segíteni próbálnak ezeken a fiatalokon –,
hogy különbözõ kultúrákból, vallások-
ból érkeztek a ház lakói.

Az egyik májusi napon a börtön kato-
likus lelkésze hívott telefonon. Magya-
rul beszélõ katolikus papot keresett. Be-
mutatkoztam én is, és közöltem vele,
hogy jó helyre csengetett. Elmondta: a
sok fiatal között van egy magyar is. Ka-
tolikus papok, anglikán lelkészek, mu-
zulmán imámok igyekeznek megmente-
ni ezeket a fiatal lelkeket. Ebben az épü-
letben nagyon sok a szenvedés, a kese-
rûség: a bûn elszakította édesanyáktól a
gyermekeiket, a bûn elszakította Isten-
tõl a gyermekeit, de ugyanakkor a meg-
tisztulás, a megtérés helye is lehet a bör-
tön. Vannak fiatalok, akiknek sikerül az
újrakezdés, aztán vannak, sajnos, akik
inkább a menekülést és az öngyilkossá-

got választják és feladják a harcot, a küz-
delmet.

Meglátogattam a magyar fiatalt.
Igyekszem Jézust látni benne is, az õ vo-
násait felismerni az arcán. Hiszen Jézus
mindenkiért jött: a jókért és legfõképpen
a bûnösökért és a betegekért halt meg a
keresztfán. Pár órát együtt töltünk talál-
kozásaink során, beszélgetünk, imádko-
zunk, és együtt kérjük a lelki szabadulás
kegyelmét, ajándékát.

Tegnap a börtönlelkész újra hívott, és
közölte a szomorú hírt: a magyar fiatal újra
megpróbálta felakasztani magát, de hála Is-
tennek a börtönõrök éberségének köszön-
hetõen újra sikerül õt megmenteni. Találko-
zásaink során sikerült valamennyire megis-
mernem ezt a fiatalembert, aki tettének kö-
vetkezményeit viselve egy angol börtönben
szenved, és semmi segítséget nem remélhet
se beteg és szegény édesanyjától, se a báty-
jától, aki hasonló sorsban van, csak odaha-
za, egy magyar börtönben.

Szeretném megkérni mindazokat az
idõs vagy fiatal magyar testvéreket, akik
ezt a cikket elolvassák, mondjanak el
egy rövid imát ezért a szegény, börtön-
ben szenvedõ testvérért.

Szûz Mária, bûnösök menedéke, a be-
teg és szenvedõ lelkek segítsége, gyó-
gyítója, bebörtönzött gyermekeid mene-
déke – könyörögj érettünk! Ámen.

János atya Londonból

A MÉCS Családközösségek nem-
zetközi szervezete, a Christian Family
Movement augusztus 29. és szeptem-
ber 1. között tartotta Európai Család-
kongresszusát a felvidéki Nagyszom-
batban (Trnava). A négynapos találko-
zón részt vett Bíró László tábori püs-
pök, a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia családreferense, valamint a
MÉCS magyarországi és felvidéki ma-
gyar képviselõi.

Az európai résztvevõkön kívül az
Egyesült Államokból és Thaiföldrõl ér-
kezett házaspárok képviselték a CFM vi-
lágszervezetét; Japánból pedig Donnon
Murray ferences misszionárius jött, aki-
nek nevéhez fûzõdik a MÉCS-napok lel-
kigyakorlatok magyarországi és szlová-
kiai elindítása.

A konferencián elõ-
adást tartott többek közt
Anna Záborská európai
parlamenti képviselõ, aki
1998 és 2004 között szlo-
vákiai parlamenti képvi-
selõként, 2004 és 2009
között pedig az EP nõi
egyenjogúságért felelõs
bizottságának elnökeként
tevékenykedett. A képvi-
selõ asszony elõadásában
elmondta: az európai poli-
tizálás problémái súlyos
hiányosságokból fakad-
nak. Ilyen például, hogy
az Európai Unióban nincs
definiálva a házasság és a család fogal-
ma. Az emberi jogok európai uniós
chartája nem kizárólag egy férfi és egy
nõ között tekinti lehetségesnek a házas-
ságot, hanem azonos nemûek között is,
mondván, hogy senkit sem lehet diszk-
riminálni nemi irányultsága alapján. E
meghatározatlanság az alapvetõ oka an-
nak, hogy nincsen sikeres európai csa-
ládpolitika.

Téves az EU-direktívák azon szemlé-
lete is – folytatta a képviselõ asszony –,
amely az embert kizárólag munkavállaló-
nak és adófizetõnek tekinti, ám hiányoz-
nak szótárából olyan fogalmak, mint apa,
anya, szeretet, idõ, megbocsátás, biza-
lom; anya helyett például a várandós
munkavállaló kifejezést használja.

Rejtett családellenes diszkrimináció
érhetõ tetten az Európai Bizottság javas-
lattervezetében is, amely a nagycsaládot
a nõk kibontakozásának akadályaként

tünteti fel. A gyermekek jogainak euró-
pai uniós stratégiáját ismertetõ közle-
mény úgy beszél a szülõkrõl, mintha va-
lamennyien erõszakosak, alkoholisták,
drogfüggõk lennének, jó szülõk pedig
nem is léteznének. Az Európai Bizottság
szerint jövedelmezõbb, ha az állam gon-
doskodik a gyermekekrõl, a szülõk pedig
dolgoznak és adót fizetnek.

Anna Záborská szerint a társadalom
és a gazdaság legégetõbb problémáinak
megoldása az lenne, ha a család kerülne
a politika középpontjába, vagyis minden
törvényt és politikai döntést elsõsorban a
családra gyakorolt hatása szempontjából
mérlegelnének.

Vannak biztató jelek, mert az ENSZ,
az Európa Tanács, az OECD és a Világ-

bank egyre inkább elismeri a szülõk fon-
tosságát a gyermek fejlõdése szempont-
jából, és a közelmúltban kiadott tanul-
mányaikban gazdasági szempontból is
egyértelmûen pozitívan ítélik meg a csa-
ládot. Nem így az Európai Unió – tette
hozzá az elõadó.

Mi hát a teendõ? Fontos, hogy minden
lehetséges fórumon hangot adjunk a csa-
lád melletti érveknek: hangsúlyozzuk, mi
mindent ad a család a társadalomnak,
amellett, hogy hosszú távon gazdaságilag
is „kifizetõdõ”. Nem a családelleneseké
az utolsó szó, csak mindig az nyer teret,
aki hangosabban kiabál és ügyesebben
használja a médiát – ám ettõl még koránt-
sem biztos, hogy igaza van. Az Egyház
társadalmi tanítása minden ember, hívõk
és nem hívõk egyetemes közjavát szol-
gálja; hangoztassuk bátran! – buzdította
hallgatóságát az európai képviselõ.

Ménesi Krisztina/Magyar Kurír

Fiataloknak

„ É S M E G L Á T O G A T T A T O K … ”

Gyerekeknek

C S A K Ö N U T Á N …

Tessék – mondta egy fiatal férfi a
másiknak tegnap reggel a metróban, a
mozgólépcsõnél –, csak ön után. Egy-
szerre sodródtak a tömegben a lépcsõ
aljához, és mivel mindketten termetes
emberek voltak, egyszerre csak egy-
mást gyûrve, lökdösve léphettek volna a
lépcsõre. Ha bármelyikük tolakodni
kezdett volna, könnyen adódik fennaka-
dás. Bizonyára rádöbbentek, hogy egy-
szerûbb elõreengedni a másikat. Mert
aki vállalja ezt a kis hátrányt, az is elõbb
léphet föl a lépcsõre, hamarabb jut kö-
zelebb a céljához. Lehet, hogy erre nem
is most döbbentek rá, hanem így tanul-
ták gyerekkorukban.

Azért is mesélem most el, hogy a mai
gyerekek is minél többen megtanulják:
könnyebben, hamarabb és jobbkedvûen
jutunk tovább utunkon, ha udvariasak
vagyunk egymással.

Két bátyám sokat verekedett gyerek-
korunkban. Vitáik gyakran végzõdtek po-
fozkodással; ha édesanyánk rákérdezett,
hogyan is kezdõdött a békétlenkedés,
többnyire az volt a válasz, „azzal, hogy õ
visszaütött”. Õk még a rendes lépcsõhöz
rohanva is gyakran taszigálták egymást,
mindig le akarták gyõzni a másikat, gyak-
ran föltartva a lépcsõházban járókat, ami-
nek olykor az lett a vége, hogy mindket-
ten kaptak egy-két taslit édesapánktól.
Aztán, ha lassan is, megtanulták az udva-
riasságot. Sõt többet: a békés együttélést.

Ha egyszer csak mindenfelé elterjed-
ne az udvariasság, jobban éreznénk ma-
gunkat, békésebb lenne az élet. És ha
véletlenül kialakulna is valami szemben-
állás, egyik fél se ütne, egyik katona se
lõne, mert nem illik „tolakodni”, inkább
mindkettõ azt mondaná: csak ön után…

Erzsébet néni

Donna D’Errico, aki a kilencvenes
évek második felében forgatott amerikai
Baywatch filmsorozat egyik sztárja volt
– valamint fotókat közölt róla a Playboy
is –, katolizált, a nyáron megmászta az
Ararátot, s most doku-
mentumfilmet készül for-
gatni Noé bárkájáról.

Az 1968-ban született
Donna egy Las Vegas-i
limuzincég tulajdonosa volt,
a férfimagazinban közölt
fotók után került bele a
Baywatchba, majd számos
más filmben is szerepelt. A
színésznõ 2011-ben jelen-
tette be, hogy szeretné
megvalósítani régi álmát,
az Ararát megmászását.
Edzeni kezdett, és tervét
valóra is váltotta: idén au-
gusztusban tért vissza a tö-
rökországi hegyrõl, ahol a legenda szerint
fennakadt Noé bárkája. Útja vége felé
Donna még egy komolyabb sérülést is
szenvedett.

A 44 éves színésznõ a FoxNews té-
vécsatornának azt nyilatkozta, hogy
hisz abban, amit a Biblia ír, de ezt több
történész is megerõsíti, így nem csak a
Szentírásra hagyatkozik, amikor elfo-

gadja, hogy az Araráton
lehetnek vagy lehettek
Noé bárkájának marad-
ványai.

A színésznõtõl azt is
megkérdezték, hogy meny-
nyire tartja magát vallá-
sosnak. „Teljes mérték-
ben – felelte. – Minden
vasárnap misére me-
gyek, és minden este el-
mondom a rózsafüzért a
gyermekeimmel.” Az egy-
kori Playboy-szereplésé-
vel kapcsolatban Don-
na D’Errico megjegyez-
te: követett el hibákat a

múltban, de ma teljesen más embernek
érzi magát, mint akkor volt. Az egy
olyan fejezete volt az életének, ame-
lyet teljesen lezárt. �

A P L A Y B O Y T Ó L A Z A R A R Á T I G Temerin katolikus népe százötvenki-
lenc évvel ezelõtt tett fogadalmat: Szent
Illés próféta napján, július 20-án senki
nem dolgozik a határban, hanem min-
denki templomba megy, és a szentmi-
sén imádkozva kéri Istent, hogy védje
meg a települést, annak lakóit és mun-
kájuk gyümölcsét. A régen tett fogada-
lomról azóta is minden évben megemlé-
keznek a délvidéki városban – így volt
ez az idén is.

A zsúfolásig megtelt Szent Rozá-
lia-templomban Bábel Balázs kalocsa-
kecskeméti érsek mutatta be a szent-
misét, majd az ünnep másnapján, július
21-én, szintén a fogadalmi ünnep kere-
tében sor került a temerini Varga csalá-

dok és a bármilyen formában hozzájuk
tartozók második közös hálaadó szent-
miséjére.

Mint Szungyi László esperesplébános
mondta, a padsorokban akadt még hely,
de van rá remény, hogy mind többen be-
látják: Isten akarata és az ember érdeke
az összetartozás erõsítése. Annak a re-
ményének is hangot adott, hogy jövõre
majd még népesebb és családiasabb lesz
a Varga családok hagyományosnak in-
duló kezdeményezése is: gyermekekkel
és idõsebbekkel együtt.

A szentmise résztvevõire Budapestrõl
Isten áldását kérõ Varga László atya is
üdvözölte a családok és a névrokonok
kezdeményezését, és õ is napjaink egyik
legfontosabb feladatára, az összefogás-
ra és egymásra találásra hívta fel a fi-
gyelmet.

A szép búcsúi ünnepért és a családi-
as rokoni-névrokoni együttlétért külön
köszönetet kell mondjunk Szungyi
László lelkiatyánknak, Zsúnyi Tibor
diakónusnak, Bencének, a kis minist-
ránsnak, Gizella nõvérnek és Simoko-
vics kántor úrnak.

Varga József

T E M E R I N C S A L Á D I A S Ü N N E P E I
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Floridai levél

S A J T É S B O R B U D A P E S T É S A D I K T A T Ú R Á K

Évtizedek óta a meghívások gyakori
mottója a Cheese and Vine, a sajt és bor.
S ez a kurta invitálás szólhat egy képkiál-
lítás megnyitására csakúgy, mint egy is-
kolai ünnepségre vagy egy házi összejö-
vetelre – jelezvén, hogy nagy traktára
senki se számítson. Nyitva hagy viszont
egy lényeges kérdést: milyen minõségû-
ek a felkínált sajtok és a hozzájuk illõ bo-
rok…?

Cheese and Vine. Korábban hiába
volt a Haraszthy Ágoston telepítette ki-
váló szõlészet Kaliforniában, az itteniek
borra még álmukban sem gondoltak,
mára viszont alaposan kifinomult az ízlé-
sük. Esemény az új termés bemutatása, s
a szupermarketektõl az italboltokig min-
denki megtalálja az ízlésének és a pénz-
tárcájának megfelelõt. Borokban csak-
úgy, mint a sajtokban.

A rengeteg féle-fajta sajt felsorolása
helyett kiragadom azt a hírességet,
amelynek eredete a mesék világába
vész, és amely még nem is régen fontos
szerepet játszott egy, az USA és Fran-
ciaország közötti kötélhúzásban. Ez a
sajt pedig nem más, mint a barlangok-
ban érlelt, kiváló rokfort, amelyre jól il-
lik Krúdy mondása: „A névnek szaga
van...” Évekkel ezelõtt az Európai Unió
leállította a hormonnal kezelt amerikai
marha behozatalát. Erre válaszolt az
USA a rokfortot nyomorító, háromszáz
százalékos importadóval. Az egésznek
nagy hordereje nem volt: csak néhány
hónapig tartott, és ide egyébként is na-
gyon kis mennyiséget hoztak be.

A rokfort a Dél-franciaországi
Roquefort-sur-Soulzon nevû kis hegyi
faluból származik, róla kapta a nevét.
A hegyoldalhoz simuló település bar-
langjaiban állandó a hõmérséklet és a
páratartalom. Ideális környezet a spe-
ciális penicillin (gomba) által beoltott,
helyi juhfajta tejébõl érlelt „szagos”
sajtnak. Régen a rozskenyér szolgáltat-
ta az alapját, amit mára vegyileg állí-
tanak elõ. A környék sok-sok ezer far-
merének, juhászának és a sajt elõállí-
tásával foglalkozók tömegének fõ bevé-
teli forrása a falu hét barlangjában ér-
lelt sajt, amit újabban a turisták hada
is elõszeretettel vásárol. Igaz, a piacon
számos hasonló áru van, de egy évtize-
dekkel ezelõtti rendelkezés értelmében
a rokfort név csak az itteni hét barlang
termékét illeti meg.

Most pedig következzék a specialitás
eredetére utaló mese.

A Roquefort környékén nyáját le-
geltetõ juhászlegény meglátott a tá-
volban egy szépséges pásztorlánykát.
Szerelem az elsõ pillantásra! A juhász
nyomban a kutyájára bízta a nyáját, és
elindult a lányka, a tünemény keresé-
sére. Gyakorlatias legény lévén azon-
ban elõbb az elemózsiáját, a sajtos
rozskenyerét, bedugta a hegyoldal
egyik hûvös nyílásába. Aztán elindult.
De bizony hiába volt minden keresés.
A lányt nem találta meg. Napok ván-
dorlása után csalódottan, lógó orral
baktatott vissza a nyájhoz. S mivel a
búbánatánál még nagyobb volt az éh-
sége, beleharapott a közben penészes-
sé vált kenyerébe. S ebben a pillanat-
ban, mintha villám járta volna át! So-
ha nem érzett, felséges íz bizsergette
meg a szájpadlását. Alig várta, hogy
hazamenjen, és felfedezését elújságol-
ja a falu öregjeinek.

Bölcs emberek voltak ezek a „régi
öregek”. Gondolkozni kezdtek, és juhtej-
jel, rozskenyérrel, megteremtették az
„aranysajt”, a rokfort alapját. S, hogy a
mese – meséhez illõen végzõdjék: „A fia-
talok megtalálták egymást. Egybekeltek,
és évek múltán sok pici »rokfort« népesí-
tette be a vidéket…”

Bitskey Ella, Sarasota

Ki gondolta volna, hogy azt a fiókot,
amelyet aznap délután becsuktam, soha
többé nem fogom kinyitni? Ki sejtette, hogy
azt a munkát, aminek éppen akkor gyürkõz-
tem neki, nem tudom többé folytatni?!

– Várj! Várj egy kicsit! Mindjárt én is
jövök! – mondtam Csillag Palinak, aki va-
lamikor egyetemi évfolyamtársam, most
pedig a minisztériumban fölöttesem volt.

Pali azonban nem volt hajlandó meg-
várni, amíg befejezem a felsõpetényi tûz-
álló agyagrétegek korrelációját. Arca
égett, szeme tüzelt, és én egyszerre rá-
döbbentem, hogy olyan hullámok sodrá-
ba került, amelyek erõsebbek az õ egyéni
akaratánál. Lelkesen, fölhevülten rohant
el, hogy „legalább a Parlamentnél”
utolérje a tüntetõ tömeget.

*
Bevallom, nem nagyon kísértem figye-

lemmel a Petõfi Kör üléseit, s az Irodal-
mi Újság vérpezsdítõ nyári számai is
csak hébe-hóba kerültek a kezembe.
Csak október 6-án, a Rajk-temetés híré-
re kaptam föl hirtelen a fejem. Az már
valahogy „meghaladta a mértéket”...
Aztán ismét tompa, vihar elõtti csend.

Az a keddi nap, október 23-a unalmas
irodai napként indult. Aztán megszólalt a
telefon: a Mûvelt Nép Könyvkiadó nem-
rég megismert lektora, Tamáskó Ödön hí-
vott, õ számolt be nekem izgatottan a reg-
gel óta történtekrõl. Aztán, lelkiismeretes
tudósítóként, óráról órára fölhívott.

Nem törõdtem többé vele, hogy iro-
dánkban hétpróbás kommunisták is ülnek,
szimultán közvetítettem környezetemnek a
híreket: Petõfi-szobor, Bem-szobor, kivá-
gott zászlók, hajmeresztõ jelszavak... Las-
san mindenki abbahagyta a munkáját. Vá-
rakozón körém sereglettek.

Ödön fejcsóváló hitetlenséggel kom-
mentált mindent. Nem bízott a sikerben.
Engem azonban egyre jobban hatalmába
kerített a lelkesedés, s ez a mámor fokoza-
tosan átragadt társaimra is. Ekkor „ug-
rott be” Csillag Pali a központba, de már
száguldott is tovább, mint egy megszál-
lott. Távozása után én sem voltam képes a
helyemen maradni. „Majd holnap folyta-
tom”, és becsaptam a fiókot. Már csak a
Vonzásra figyeltem. Ugyanígy tettek a
többiek is. Délután 4-re, noha közönséges
munkanap volt, kiürült az iroda.

Mire a Parlamenthez értünk, zsúfolá-
sig megtelt a tér és a környezõ utcák. A
diákok száma ekkor még elenyészõ volt.
A gyárakból, hivatalokból kitódult dol-
gozók (munkások, értelmiségiek vegye-
sen) alkották a társaság zömét. Teherau-
tókról leugráló emberek harsány kiáltá-
sait hallottam: „Mink vagyunk a vörös
Csepel!” – s ezekben a mondatokban
leplezetlen gúny harsogott.

Több mint ötven esztendõ távolából az
események egymásutánja összekeveredik
az emlékezetemben. Idõnként Nagy Imrét
követelte a tömeg, idõnként azt, hogy tá-
volítsák el az épület tetejérõl a vörös csil-
lagot, aztán pedig a kioltott fény miatt zú-
golódtak. Azóta mindezt sokan elmesél-
ték, leírták: az újságokból rögtönzött fák-
lyaerdõt, a lángok fenyegetõ vonaglását
az egyre sûrûsödõ éjszakában...

Hosszú várakozás után Nagy Imre
végre megjelent a Parlament erkélyén. A
sötétben alig lehetett felismerni.

– Elvtársak! – kezdte, de a tömeg sér-
tett fölhorkanással válaszolt:

– Nem vagyunk elvtársak!
A volt miniszterelnök beszéde csaló-

dást keltett. Zavar és ijedtség csendült ki
belõle. Folyton csak ezt ismételgette:

– Nyugodjanak meg! Nyugodjanak
meg! Menjenek szépen haza!

Kósza hírek érkeztek a rádiótól, hogy
„ott már harcok folynak”. Sokan elin-
dultak a Bródy Sándor utca felé. Mások
barikádok építését fontolgatták.

A budapesti Egyetemi
Könyvtárban azonosítot-
ták Pázmány Péter pozso-
nyi magánkönyvtárának
az Egyetemi Könyvtárba
került állományrészét.

Az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem jogelõd-
jét, a nagyszombati egyete-
met alapító Pázmány Péter
pozsonyi magánkönyvtá-
rának sorsa, melyet vég-
rendeletileg a pozsonyi je-
zsuita kollégiumra hagyott,
régóta foglalkoztatja a tör-
téneti kutatást.

Pázmány 1637. március
19-i halálának 375. évfor-
dulóját ünnepelve a buda-
pesti Egyetemi Könyvtár
tudományos fõmunkatár-
sa, Knapp Éva az általa

kidolgozott módszerrel az
Egyetemi Könyvtár törté-
neti állományában azono-
sította Pázmány Péter po-
zsonyi magánkönyvtárá-
nak ide került állomány-
részét.

A szenzációs szakmai,
irodalom- és könyvtártör-
téneti tudományos ered-
mény bepillantást enged
az 1607-tõl Pozsonyban,
illetve Nagyszombatban
élõ Pázmány Péter tudo-
mányos mûhelyébe. „A
magyar próza atyja” hatal-
mas életmûvéhez is kulcs-
ként szolgál az egykori
magánkönyvtár anyaga,
mivel az tudásának és tájé-
kozottságának alapvetõ bá-
zisa.

A kötetek között egy-
aránt találhatók Pázmány
Péternek ajándékozott ara-
nyozott díszkötéses mun-
kák (például a II. Ferdi-
nánd német–római csá-
szár, magyar király aján-
déka bíborosi kinevezése
alkalmából; utolsó nagy
mûve, a prédikációinak
sajtó alá rendezése során
használt tekintélyes for-
rásanyag könyvtárában is
jelenlevõ kötetei, illetve
az esztergomi érsekként
politikai szerepet is betöl-
tõ Pázmány olvasmányai-
ként szolgáló, gyakran sa-
ját kezû bejegyzésekkel
ellátott történeti, politikai
tárgyú nyomtatványok.

Magyar Kurír

AZ A NAP

P Á Z M Á N Y M A G Á N K Ö N Y V T Á R A
Szenzációs lelet Budapesten

Rendhagyó útikalauz
jelent meg a közelmúlt-
ban a magyar fõvárosról
Budapest a diktatúrák ár-
nyékában címmel. A tör-
ténész szerzõpáros, Ung-
váry Krisztián és Tabajdi
Gábor olyan titkos szín-
helyeket, szimbolikus te-
reket és emlékhelyeket
vett lajstromba, amelyek
kapcsolatban állnak a XX.
század totális rendszerei-
vel. A szerzõk már a tet-
szetõsen kiállított és szá-
mos fényképpel illusztrált
kötet elején közlik, hogy
terjedelmi okok miatt sem
törekedhettek a teljességre.

A könyv – mint min-
den jól forgatható útikala-
uz – térképeket is tartal-
maz, és így teszi lehetõvé
az olvasók számára a be-
mutatott épületek, terek,
utcák, szobrok helyszíni
megtekintését. Persze szá-
mos olyan emlékhely is
szerepel a könyvben,
amelyet több történelmi
réteg is befed. Ilyen pél-
dául a Szabadság tér,
amelynek északi felét a
Budapesten található im-
már egyetlen szovjet em-
lékmû uralja hatvanhat
esztendeje. 1928. augusz-
tus 20-a óta ezen a helyen
állt az Ereklyés Ország-
zászló, amelynek talapza-
tába a történelmi Magyar-
ország minden vármegyé-
jébõl hoztak földet. Az
Országzászlót félárbocra
eresztették, hogy ezzel is
jelképezze az elcsatolt te-
rületek felett érzett nem-
zeti gyászt. A lobogót szí-
nes virágokból kialakított
térkép vette körül, amely
jól érzékeltette a Trianon-
ban aláírt gyászos szerzõ-
dés elõtti és utáni helyze-
tet. Mindezt még jobban
kidomborította a téren fel-
állított, a négy égtájat jel-
képezõ szobor, talapzatán
jelezve az elcsatolt or-
szágrészeket. E különös
útikalauzból megtudjuk,
hogy az irredentának nyil-
vánított emlékhelyet 1946
elején, az akkori budapesti

polgármester – a szovjet szu-
ronyok védelmében Moszk-
vából hazatért Vas Zoltán –
utasítására eltüntették.

A Magyarországot súj-
tó diktatúrákat alighanem
egy Andrássy úti palota
szimbolizálja a legbeszé-
desebben: a 60-as számú
saroképület ma a Terror
Háza Múzeum, amely
mûködésével igyekszik
elõsegíteni a történelmi
múlt súlyos örökségének
feldolgozását. A palotát
1882-ben a kor közismert
építésze, Feszty Adolf ter-
vezte, és idõvel Perlmut-
ter Izsák festõmûvész vá-

sárolta meg, majd hagyta a
pesti Izraelita Hitközség-
re. A történelem fintora,
hogy az épületet 1937-tõl
éppen a Magyar Nemzeti
Szocialista Párt vette bér-
be. A nyilasok „Hûség
Háza” néven hírhedtté vált
épületébe már 1945 feb-
ruárjában beköltözött az
ÁVÓ, amely rendkívül
rövid idõ alatt országszer-
te rettegett intézménnyé
vált. A kommunista tit-
kosrendõrség évtizedeken
át állam volt az államban;
az akkor már Sztálin ne-
vét viselõ sugárúton álló
épületben fogva tartott ra-
bokról sem kellett senki-
nek számot adnia. Így ké-
nye-kedve szerint hurcol-
hatta meg a magyar kato-
likus egyházfõt, Mind-
szenty József hercegprí-
mást is, mielõtt egy kira-
katperben életfogytiglani
börtönre ítélték. A kötet-
ben más, egyházi vonat-

kozású emlékhelyek is
szerepelnek. A Gellért-
hegyi sziklakápolna törté-
nete is jól példázza a fél
évszázados kommunista
rendszer könyörtelen fel-
lépését a hit elpusztításá-
ra. A lourdes-i grottóra em-
lékeztetõ kápolnát 1931-
ben szentelték fel, majd
szomszédságában, a Gel-
lért-hegy Dunára nézõ ol-
dalán a magyar alapítású
szerzetesrend tagjai, a pá-
losok kolostort építettek.
Ezt az ÁVÓ pribékjei
1951 húsvéthétfõn éjsza-
ka feldúlták, páter Vezér
Ferenc házfõnököt szov-
jet katonák meggyilkolá-
sának vádjával halálra
ítélték és kivégezték. A
vele egy idõben letartóz-
tatott szerzeteseket pedig
összesen több mint száz
év fegyházbüntetésre ítél-
ték. A kápolnát bezárták,
majd bejáratát a ’60-as
évek elején még egy be-
tonfallal is lezárták. Ke-
vésbé exponált helyen ter-
vezték a Magyar Szent-
föld-templomot, amellyel
Majsai János Mór feren-
ces atya egy jeruzsálemi
zarándoklatának hatására
a szegényebb hívõk szá-
mára is lehetõvé akarta
tenni a zarándokok élmé-
nyének átélését. A temp-
lom építését a világhábo-
rú elakasztotta, majd a
kommunista rendszer
végleg elgáncsolta. A ma
is üresen álló épület szo-
morú tanúságtétele az
1945 elõtti hitbeli meg-
újulásnak és a kommunis-
ta diktatúra egyházüldö-
zésének. Budapestet egy-
kor a Duna királynõjének
is nevezték, és a jelek sze-
rint a rendszerváltás óta is-
mét megkísérli elnyerni ezt
a megtisztelõ címet, de
azért nem árt tudni, hogy a
behegedt sebek mélyén
mirõl mesél a múlt.

(Ungváry Krisztián és
Tabajdi Gábor: Budapest a
diktatúrák árnyékában – Jaf-
fa Kiadó, Budapest, 2012)

Vincze András

(Folytatás a 8. oldalon)
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K O N F E R E N C I A M Á R T O N Á R O N R Ó L

Csíkszentdomonkoson, Márton Áron
püspök szülõfalujában augusztus 23. és
25. között lezajlott az elsõ, hagyományte-
remtõnek szánt konferencia, melyen tör-
ténészek, egyháztörténészek, szociológu-
sok, pedagógusok, szerkesztõk mutatták
be és vitatták meg Márton Áron püspök-
höz kapcsolódó kutatási eredményeiket.

A konferencia résztvevõi elsõ ízben
hallhatták olyan úttörõnek számító kuta-
tók beszámolóit, mint például Denisa
Bodeanu történész, aki Márton Áron
Securitate-dossziéinak tartalmát mutatta

be, különös tekintettel a Megfigyelési
fond tartalmára, melynek a püspökre vo-
natkozó 236 kötete összesen mintegy 77
ezer lapot tartalmaz. Ezt egészíti ki a
Bûnvádi Iratok fondjában található
(Fond Penal), Márton Áron és társai pe-
rének anyagát tartalmazó iratcsomó. Az
e két fond anyagát áttekintõ kutató be-
számolt arról, hogy az összes, a Secu-
ritate által megfigyelt romániai személy
közül Márton Áronra vonatkozik a leg-
nagyobb mennyiségû iratanyag a titkos-
rendõrség irattárában. �

Augusztus 31-én, 85 éves korában elhunyt Carlo Maria Martini bíboros, Mi-
lánó nyugalmazott érseke, akit évtizedeken át lehetséges pápaként emlegettek.
Halála elõtt három héttel Georg Sporschill jezsuita atya és Federica Radice fel-
keresték õt, és interjút készítettek vele. Az interjú szövegét Martini bíboros még
elolvasta, és jóváhagyta. Fogadhatjuk ezt úgy is, mint egyfajta szellemi végren-
deletet. Az írás Martini bíboros halálának másnapján jelent meg a Corriere della

Sera címlapján. Az alábbiakban ennek szövegét olvashatjuk.
– Milyennek látja az Egyház helyzetét?
– Az Egyház megfáradt a jólétben élõ

Európában és Amerikában. A kultúránk
megöregedett, a templomaink hatalma-
sak, a kolostoraink üresek, az egyházi bü-
rokrácia felduzzadt, a
vallási szertartásaink és a
ruháink pompázatosak.
Ezek a dolgok tényleg
azt fejezik ki, hogy mivé
lettünk mára... (…) A jó-
lét ránk nehezedik. Ott
tartunk, ahol a gazdag if-
jú, aki szomorúan távo-
zott, amikor Jézus meg-
hívta õt, hogy legyen a
tanítványa. Tudom, hogy
nem könnyû mindent el-
engednünk. De legalább
kereshetnénk olyan em-
bereket, akik szabadok, és közelebb van-
nak az embertársaikhoz. Olyanokat, mint
Romero érsek volt és az El Salvador-i
vértanú jezsuiták. Hova lettek közülünk a
hõsök, akiktõl ihletet meríthetnénk? Sem-
milyen indokkal nem korlátozhatjuk õket
az intézmény kötelékeivel.

– Ki segíthet ma az Egyházon?
– Karl Rahner atya kedvelte a hamu

alatt rejlõ parázs hasonlatát. Én a mai Egy-
házban olyan rengeteg hamut látok a pa-
rázs fölött, hogy néha elfog a tehetetlenség
érzése. Hogyan lehetne megszabadítani a
parazsat a hamutól, hogy ismét fellobban-
jon a szeretet lángja? Elõször is meg kell
keresnünk ezt a parazsat. Hol vannak az
olyan nemes lelkû emberek, mint az irgal-
mas szamaritánus? Azok, akiknek olyan
hitük van, mint a római századosnak?
Akik lelkesek, mint Keresztelõ Szent Já-
nos? Akik bátrak, mint Szent Pál? Akik
hûségesek, mint Mária Magdolna? Én azt
tanácsolom a pápának és a püspököknek,
hogy keressenek tizenkét külsõs embert a
vezetõ posztokra. Olyan embereket, akik
közel vannak a legszegényebbekhez, aki-
ket fiatalok vesznek körül, akik új tapasz-
talatokat szereznek. Szükségünk van arra,
hogy szembenézzünk olyan emberekkel,
akik izzanak és ragyognak, hogy a Lélek
mindenhová eljuthasson.

– Milyen eszközöket ajánl az Egyház-
nak fáradtság ellen?

– Az elsõ a megtérés: az Egyháznak be
kell ismernie a saját hibáit, és a gyökeres
változás útjára kell lépnie, kezdve a pápán
és a püspökökön. A pedofília botrányai ar-
ra mozdítanak bennünket, hogy a megtérés
útjára lépjünk. A szexualitás kérdése, és
minden, aminek köze van a testhez, ezt
példázza. Ezek mindenki számára fontos
dolgok, néha talán túlságosan is fontosak.
Fel kell tennünk a kérdést magunknak,
hogy az emberek vajon hallgatnak-e még
az Egyház tanácsaira szexuális téren. Va-

jon az Egyház mértékadó tekintélynek
számít-e még ezen a területen, vagy csak a
média viccelõdésének tárgya?

A második: az Isten Igéje. A II. Vatiká-
ni Zsinat visszaadta a Bibliát a katoliku-

soknak. (…) Csak aki szí-
ve mélyén megérti ezt az
Igét, csak az vehet részt
az Egyház megújításá-
ban, és csak az tud majd a
személyes kérdésekre he-
lyes döntéssel választ ad-
ni. Az Isten Igéje egysze-
rû, és olyan szívet keres
magának társként, aki
meghallgatja Õt. (…)
Sem a papság, sem az
egyházjog nem léphet az
ember szívének helyébe.
Az összes külsõ szabály,

a törvények, a dogmák mind azért vannak,
hogy tisztábbá tegyék ezt a belsõ hangot,
és segítsék a lelkek megkülönböztetését.
Kiknek vannak a szentségek? A szentsé-
gek nem fegyelmezõ eszközök, hanem se-
gítséget jelentenek az embereknek az élet
útján járva, a gyengeségek közepette. El-
visszük mi a szentségeket azokhoz, akik-
nek újult erõre lenne szükségük? Gondo-
lok itt az összes elvált emberre, az újrahá-
zasodott párokra, a kibõvült családokra.
Ezeknek különleges védelemre van szük-
ségük. Az a mód, ahogy a kibõvült csalá-
dokkal bánunk, meg fogja határozni, hogy
hogyan viszonyulnak majd a gyerekeik az
Egyházhoz. Egy nõt elhagyja a férje, és ta-
lál egy új társat, aki törõdik vele és három
gyermekével. A második szerelem sikeres.
Ha ezt a családot megbélyegezzük, nem-
csak az anyát taszítjuk el, hanem a gyere-
keit is. Ha a szülõk kitaszítottnak érzik ma-
gukat az Egyházban, vagy nem érzik a tá-
mogatását, az Egyház el fogja veszíteni a
jövõ nemzedéket. A szentáldozás elõtt így
imádkozunk: „Uram, nem vagyok mél-
tó…” Tudjuk, hogy nem vagyunk méltók
(…). A szeretet kegyelem. A szeretet aján-
dék. A kérdést, hogy az elváltak áldozhat-
nak-e, meg kellene fordítani. Hogyan tud
az Egyház a szentségek erejével azoknak a
segítségére sietni, akik bonyolult családi
helyzetbe kerültek?

– Ön személy szerint mit tesz?
– Az Egyház le van maradva kétszáz

évvel. Hogyhogy nem rendül meg? Fé-
lünk? Bátorság helyett félünk? Az Egy-
ház alapja akkor is a hit. A hit, a bizalom,
a bátorság. Én öreg vagyok és beteg, má-
sok segítségétõl függök. A körülöttem
lévõ emberek éreztetik velem a szerete-
tet. Ez a szeretet erõsebb a bizalmatlan-
ság érzésénél, amit néha az európai Egy-
házzal szemben érzek. Csak a szeretet
gyõzi le a fáradtságot. Isten a Szeretet.

Ford.: T. Zs.

„ B Á T O R S Á G H E L Y E T T F É L Ü N K … ”
Martini bíboros utolsó interjúja

„Hová lettek a hõsök?”

Urbán József volt piarista tartományfõnök, a Budapesti Piarista Gimnázi-
um igazgatója tanévnyitó ünnepi beszédében azt mondta el, milyen az az isko-
la, amely az Eucharisztiából táplálkozik.

1948. június 15-én Te Deumra jöttek
össze ebben a kápolnában a pesti piarista
iskola diákjai, a szülõk és a tanárok. Az
ünnepi beszédet Sík Sándor, az akkori
tartományfõnök mondta. A beszéd el-
hangzásának másnapján – mindenki tud-
ta, hogy ez fog történni – a parlament el-
fogadta az egyházi iskolák államosításá-
ról szóló törvényt. Sík Sándornak az
okozta a legnagyobb fájdalmat ezzel
kapcsolatban, hogy a diákokat igazi sze-
retettel oktató és nevelõ szerzetesközös-
ség nem dolgozhat tovább együtt. A
megfosztottság pillanatában világossá
vált számára, mik az igazi értékei az is-
kolának. A közösségünk, az összetarto-
zásunk a legdrágább a kincsünk.

Ez az Eucharisztia lényege is, hogy Is-
ten számára mindennél fontosabb az em-
ber: Isten nem akar az ember nélkül élni.
Felkeresi õt, utánamegy az Istentõl való el-
szakítottságba is, közösséget vállal a bû-
nös emberrel. Ez az Eucharisztia üzenete.

Hatvannégy év múltán talán nem
tesszük rosszul, ha innen, ebbõl a hely-
zetbõl tekintünk rá magunkra és közös
munkánkra. Miért is vagyunk mi együtt?
Milyen az az iskola, amely az Eucharisz-
tiából táplálkozik? Milyen az az iskola,
amely azt tudja Istenrõl, hogy mindennél
fontosabb számára az ember? Az ilyen
iskola a kapcsolatok iskolája, a közösség
iskolája, a személyközpontú, az ember-
központú iskola.

Az iskolarendszer egyik legnagyobb
veszedelme ma – ahogy az egyik oktatási
szakember írja: a piacosodás. Az oktatá-
si piac versengésre készteti egymással az
iskolákat – együttmûködés helyett. Emi-
att viszont óhatatlanul olyan mûködés-
mód jelenik meg az iskolán belül is,
amely az együttmûködés helyett a ver-
sengés, az összefogás helyett az összeha-
sonlítás kultúráját teremti meg. Nem a
másik és nem a kapcsolatépítés a fontos,
hanem a másik legyõzése válik céllá.
Nem is csoda, hogy az ilyen piacosodott
iskolarendszerben minden résztvevõ
embertelen nyomás alá helyezõdik. Em-
bertelen, mert valójában senki nem lehet
önmaga, a piac logikája az emberségük-
tõl fosztja meg õket.

Az Eucharisztiából táplálkozó iskola
nem a piac iskolája. Hanem a kapcsola-
tok, a közösség iskolája, a személy isko-
lája. Félreértés ne essék, itt is van igé-
nyesség és követelmény. A személyes-
ség iskoláját nem a magára hagyó enge-
dékenység jellemzi, hanem sokkal in-
kább az a meggyõzõdés: követelek tõled,
mert szeretlek. Képes vagy rá, hogy te is
hozzájárulj az egészhez, mert van, amit
csak te tudsz adni. Nélküled és a te köz-
remûködésed nélkül nem vagyunk telje-
sek, és mi sem tudunk önmagunk lenni.

Kellesz, szükség van rád. Rád van szük-
ség.

Az Eucharisztiából táplálkozó iskola
az „értetek és sokakért” iskolája. Nem a
válogatás, nem az elzárkózás, nem a
kommuna iskolája, nem janicsárképzõ
és nem a prozelitizmus iskolája. Sokszor
mondjuk azt az egyházi iskolára, hogy
felekezeti iskola. Vagyis olyan intéz-
mény, amely valamiképpen a belsõ után-
pótlást szolgálja. Mintha az lenne a célja,
hogy tagokat toborozzon az Egyháznak.
Alattomos és mélyen ható félreértés ez.
Az Egyház ugyanis lényege szerint nyi-
tott, mint ahogyan lényege szerint nyitott
mindenkire az „értetek és a sokaságért”
adott kenyér és test. Jézus nem legyõzni
akar, és áldozata sem lekenyerezés. Nem
adóssá tétel, hanem a szabadság terét
megnyitó szeretet tette.

Az Eucharisztiából táplálkozó iskola
a közösség egyre tágabb köreire nyitott
iskola. Olyan hely, ahol a találkozást ta-
nuljuk mindnyájan: tanárok, szülõk, diá-
kok. A találkozást tanuljuk a másikkal és
a másfélével. A sokaság és a sokféleség
iskolája ez.

Az Eucharisztiából élõ iskola a magu-
kat nem igaznak tartók iskolája. Azoké,
akiket Jézus magához hív: nem az igaza-
kat, hanem a bûnösöket. Ha valami
összeférhetetlen az Eucharisztiával, az
pontosan a látszat és az álszentség, az
igazságot kioltó igazodás és a hibázástól
való félelem.

Az Eucharisztiából táplálkozó iskolá-
ban éppen ezért szabad hibázni: a hiba
nem tragédia, hanem a tanulás lehetõsé-
ge. Nem a megszégyenülésnek, hanem a
továbblépés lehetõségének alkalma, a
szabadság ünnepe. Nem akkor járok jól,
ha a tanárok eltussolják a tévedéseimet.
Nem azzal segítenek a tanárok, ha elfor-
dítják a fejüket, amikor marhaságot csi-
nálok, szemtelenkedem, vagy destruktív
vagyok. Azzal segítenek, ha ilyenkor be-
lém akadnak. Az a közeg fejleszt, amely
igényekkel lép fel velem szemben.

Ha nem engedjük meg egymásnak és
magunknak azt, hogy akár tévedjünk, hi-
bázzunk is, akkor nem leszünk képesek
elõállni azzal az eredetivel, akik va-
gyunk. Talán így elmondva könnyûnek
tûnik ez a feladat. Valójában azonban ez
jelenti a legnagyobb kihívást az iskola
számára. És éppen ezért ez az a pont,
ahol a leginkább van szükségünk arra,
hogy az Eucharisztiából táplálkozó ta-
pasztalatainkat mozgósítsuk.

Ennek az iskolának nagyszerû tanára,
Medvigy Mihály mondta mindig: „Min-
den csorbát ki lehet köszörülni – amíg a
penge tart”. Ennek a mondatnak a forrá-
sa is az Eucharisztia…

(A Magyar Kurír nyomán)

ISKOLA – AZ EUCHARISZTIA JEGYÉBEN
Gondolatok a katolikus nevelésrõl

Martonyi János külügyminiszter beszé-
dében kiemelte, hogy a globális kockáza-
tokra, globális gazdasági, pénzügyi vál-
ságra a válasz az egyetemes szolidaritás,
az egyetemes testvériség. Ennek jele az a
tizenkétezer fiatal, aki több tízezer társá-
nak képviseletében érkezett Budapestre.

A Genfesten hirdették meg az Egyesült
Világ Projektet is (United World Project).
Ki-ki saját aláírásával csatlakozott az
ENSZ-hez elõterjesztendõ kéréshez, hogy
hozzon létre egy megfigyelõ szervet,
amely felhívja a figyelmet a testvériség
megvalósítására irányuló kezdeményezé-
sekre, amelyek az aranyszabályon alapul-
nak egyéni, közösségi, országos és nem-

zetközi szinten egyaránt: „Azt tedd má-
sokkal, amit szeretnél, hogy veled is te-
gyenek; ne tedd azt másokkal, amit nem
szeretnél, hogy veled tegyenek.”

A fiatalok vasárnap délben a Szent Ist-
ván-bazilika elõtti téren gyûltek össze há-
laadó szentmisére, amelyet Erdõ Péter bí-
boros mutatott be, Alberto Bottari de
Castello apostoli nuncius és a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia több tagjának
jelenlétében. Erdõ Péter szentbeszédében
kiemelte, hogy a hídépítéshez szilárd ala-
pok kellenek, és tudnunk kell, hogy mi az a
szakadék, amelyet át akarunk hidalni. Is-
mernünk kell a partokat, vagyis azokat a
kultúrákat, amelyeket össze akarunk kötni.

A következõ világméretû találkozó a
pápa által meghirdetett Ifjúsági Világta-
lálkozó 2013-ban, Rio de Janeiróban lesz.

(MK)

HÍD NÉPEK...

(Folytatás az 1. oldalról)
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H Í R E K – E S E M É N Y E K

A mártír börtönében

Boldog Scheffler János mártírhalálá-
nak helyszínére, a Bukarest melletti
Jilava börtönébe látogatott Schönberger
Jenõ püspök szeptember 12-én. Elõször
kerülhet erre sor miután 1952. december
6-án Scheffler János a hite és az Egyház
melletti rendíthetetlen kiállásáért kínzást
és halált szenvedett el ott. A méltán tör-
ténelmi jelentõségû eseményre mintegy
hetven szatmári egyházmegyés zarán-
dok is elkísérte Schönberger Jenõ püspö-
köt, de vele együtt misézett egyházme-
gyéje több papja, valamint Ioan Robu
bukaresti érsek, Böcskei László nagyvá-
radi püspök és Ruppert József piarista
szerzetes is.

A válság gyökere

A jelenlegi válság gyökereinél nem
csupán gazdasági és pénzügyi problémá-
kat találunk, hanem a szolidaritásra és
szubszidiaritásra épülõ antropológiai lá-
tásmód hiányát – állapították meg a
CCEE szeptember eleji, ciprusi ülésén
az európai püspökök. Az Európai Püspö-
ki Konferenciák Tanácsának szociális
kérdésekért felelõs tagjai a szeptember
3. és 5. közt tartott, nicosiai találkozón a
rendezvény záróközleménye szerint le-
szögezték: a szociális politikát nem lehet
csupán a profitra építeni, ami rombolja a
társadalmi kohéziót. A találkozón Ma-
gyarországot Veres András szombathe-
lyi püspök képviselte.

A környezetpusztítás ellen

Bûnbánatra szólított fel a környezet-
pusztítás miatt, és a teremtés helyreállí-
tásáért végzendõ imára buzdította a hí-
veket I. Bartolomaiosz ökumenikus pát-
riárka abban az enciklikában, amelyet a
szeptember 1-jén kezdõdött új ortodox
egyházi év kapcsán bocsátott ki. „A föld
és a környezet feletti uralom annak
ésszerû használatát, élvezetét jelenti,
nem pedig azt, hogy kapzsiságból rom-
boló módon kizsákmányoljuk erõforrá-
sait.” Üzenetében a pátriárka az egyén
személyes felelõsségét hangsúlyozta a
természeti környezet megóvásával kap-
csolatban.

A koronázás joga

Erdõ Péter bíboros nyitotta meg az
esztergomi bazilikában szeptember
1-jén, szombaton a fõegyházmegyei
gyûjtemények koronázási emlékeibõl
rendezett Ius Coronandi (A koronázás
joga) címû kiállítást. A tárlat III. Károly
pozsonyi koronázását, illetve általában
a magyar uralkodók koronázási szertar-
tását mutatja be. Az állam alapításától
kezdõdõen a magyar uralkodó koroná-
zásának joga az esztergomi érseket il-
lette egészen 1916-ig. A kiállítás no-
vember 11-ig látogatható.

Kérdezd a bíborost!

A közösségi média felé nyit a bécsi ér-
sekség: Christoph Schönborn érsek,
osztrák bíboros saját csatornát indít egy
videomegosztó portálon. Az érsekség ál-
tal létrehozott (Kérdezd a bíborost) címû
honlapra a YouTube segítségével video-
üzenet formájában kérdéseket lehet fel-
tölteni, amelyek közül az érsek minden
héten válaszol egyre. Az érsekség fon-
tosnak tartja a párbeszédet, és hogy az
Egyház ne legyen személytelen a hívõk
szemében.

Életvédõ politikusok

Strasbourgban szeptember 12-én kü-
lönbözõ politikai csoportokhoz és orszá-
gokhoz tartozó EU-parlamenti képvise-
lõk felhívást intéztek, hogy az új uniós
kutatás-támogatási keretprogramban, a
Horizont 2020-ban ne finanszírozzák az
embriókkal és az embrionális õssejtek-
kel folytatott kutatásokat. „E kutatástí-
pus egyértelmû kizárása az EU-finanszí-
rozásból jelenti az egyetlen módot arra,
hogy védelmezzük a szubszidiaritás
alapelvét, ami az Európai Unió alapszer-
zõdésének egyik legfontosabb elve” –
mutatott rá a lengyel Konrad Szymanski,
konzervatív EU-képviselõ. A politiku-
sok az embriókkal és az embrionális õs-
sejtekkel végzett kutatás helyett alterna-
tívák keresésére ösztönöznek, mint pl. a
felnõtt õssejt kutatás támogatása. Az
Európai Parlament különbözõ bizottsá-
gai a következõ hetekben szavaznak a
javaslatról. �

M Á R I A R A D N A M E G Ú J U L

Négy nemzet hívei és a soproni ben-
cés öregdiák zarándokok találkozóját
tartották Kisasszony napján a hármas ha-
tár közeli Fertõ-zugi Boldogasszonyban.

A soproni bencés öregdiákok Endré-
dy Csanád-emléktúrán vettek részt Kis-
boldogasszony napján, Boldogasszony
– Németóvár – Hainburg útvonalon. Út-
juk elsõ állomásán, a hármas határ kö-
zeli búcsújáróhelyen, Boldogasszony-
ban együtt lehettek a Gyõri, a Kismarto-
ni és a Pozsonyi Egyházmegye magyar,
német, horvát és szlovák ajkú híveinek
elsõ közös zarándoklatán, melyet Egi-
dius Zsifkovics, Kismarton püspöke
kezdeményezett elõdje, László püspök
nemzetiségi egységteremtõ szellemisé-
gének jegyében. Ennek tanúságtétele-
ként Zsifkovics püspök egyaránt beszéli
a szlovák, a német és a magyar nyelvet,
melyeken külön-külön is köszöntötte a
híveket.

Boldogasszony – Burgenland jelenleg
egyetlen ferences – bazilikájában a 10
órakor kezdõdött búcsúi ünnepi misén
Elias Unegg ferences házfõnök házigaz-
da négy nyelven köszöntötte a résztve-
võket. A szentmisét Egidius Zsifkovics
és Pápai Lajos püspök mutatta be a nagy
számban megjelent magyar, valamint
osztrák és szlovák paptestvérekkel, köz-
tük a soproni bencés öregdiákok tagja-
ként érkezett Butsy Lajos atyával, egy-
kori gyõri bencés diákkal, a kárpátaljai
missziójából nyáron hazatért, fertõrákosi
plébánossal.

A mise magyar kezdõéneke Máriát, a
magyarok Nagyasszonyát köszöntötte a
zsúfoltságig, nagyobbrészt magyarokkal
telt templomban. A Bécsbõl érkezett kó-
rus Haydn-miséjét a szlovákok, az oszt-
rákok, de különösen a horvátok nagyon
szép máriás népénekei is ékesítették.

(MK)

ZARÁNDOKLAT A HÁRMAS HATÁRNÁL

Az erdélyi Máriaradna ma nincs
annyira a köztudatban, mint Erdély
másik nagy ferences kegyhelye, Csík-
somlyó, pedig az Osztrák–Magyar Mo-
narchiának ez volt Mariazell mellett a
legrangosabb zarándokcélpontja év-
századok óta. Zell és Radna egyaránt
az Anjou-házból való magyar királyok-
hoz kötõdik. E vonatkozásban Radna az
idõsebb, hiszen Károly Róbert telepí-
tette itt le a ferenceseket, Zell pedig
Nagy Lajosnak köszönheti rangját és
fényét.

Az Aradtól mintegy harminc kilomé-
terre keletre fekvõ Máriaradnát a román
kommunisták le akarták radírozni a föld
színérõl, még a település nevét is elvet-
ték, beolvasztva a községet a közeli
Lippa városába. Fénykorában harminc

ferences lakta a rendházat, és a kegy-
hely mellett három-négy vármegye ka-
tolikus népét szolgálták a barátok nép-
missziók tartásával.

A Maros völgye fölé emelkedõ,
dombra épült hatvanegynéhány méter
magas, kéttornyú barokk kegytemplom
és a mellette lévõ háromszintes hatal-
mas kolostor most katasztrofális álla-
potban van, de mint Reinholtz András
plébános, kegyhelyigazgató mondja: a
kommunista évtizedeket átvészelt bú-
csújáróhely 13 millió euróból, vagyis
3,4 milliárd forintból születhet újjá a
következõ két évben, az EU jóvoltából.

Máriaradna templomát húsz éve,
1992. augusztus 28-án emelte bazilika
rangra II. János Pál pápa.

(Ferences Sajtóközpont)

Mint az Egyesült Államokban élõ vilá-
gi személynek ki kell mondanom: bizo-
nyos környezetekben megfigyeltem, hogy
a katolikusok nem szeretnek evangelizá-
lásról beszélni, és még kevésbé abba be-
kapcsolódni. Zavarba hozza õket, hogy
mivel keresztények, kötelesek hirdetni az
Evangéliumot minden férfinak és nõnek
ezen a világon. Elõnyben részesítenének
olyan Egyházat, amely saját ügyeivel
foglalkozik, és nem erõlteti magát má-
sokra. Végül is kik vagyunk mi, hogy má-
sokhoz így szóljunk: Jézus Krisztus a vi-
lág Üdvözítõje; meghalt és feltámadt
azért, hogy mindenkit megszabadítson a
haláltól és bûntõl?

Ha az evangelizálással kapcsolatban
ilyen érzelmeket táplálok, eljött az ideje,
hogy felülvizsgáljam saját katolikus hite-
met. Talán kis gyermekként megkeresztel-
tek; de vállaltam-e valaha személyesen
ezt a keresztséget? Talán hiszek Jézus-
ban; de találkoztam-e vele? Ismerem-e õt
az Igében, az Eucharisztiában, az imá-
ban, mindennapi életemben? Jézus meg-
ígérte, hogy mindig velünk lesz; vele já-
rok-e most, ezekben a napokban is?

Tavaly, a Pápai Missziós Mûveknek
küldött üzenetében, XVI. Benedek ezt ír-
ta: „Alapvetõ feltétele az Evangélium
hirdetésének, hogy hagyjuk magunkat
teljesen megragadni Krisztus, az Isten
megtestesült Igéje által, mert csak azok,
akik figyelmesen hallgatják a megteste-

sült Igét, és bensõleg egyesülnek vele,
képesek hírnökeivé válni.” Különben
evangelizáló erõfeszítésünk egyszerûen
„emberi terv lesz, amely az Isten által
Krisztusban tett üdvösségajánlat transz-
cendens dimenzióját eltitkolja, vagy el-
siklik felette”.

Az evangelizálás egyre bonyolultabb
tevékenységgé válik; de ez ne bátortala-
nítson el. Ha Krisztus valóban megraga-
dott bennünket, evangéliumhirdetésünk
hiteles lesz. Krisztus minden emberre
(szentekre és bûnösökre, hívõkre és az
Egyház ellenségeire) irányuló szeretete
ösztönöz minket. Imádkozni fogunk,
hogy mindenki (fõleg akivel kapcsolatba
kerülünk) megtalálja a békét Krisztus-
ban. Nem a hatalomra törekszünk, ha-
nem a mindenféle szükséget szenvedõk
mellé állunk, hogy gyógyítsuk bajaikat.
Anyagilag is segíteni fogjuk az evangeli-
zálás munkásait.

Elsõ levelében Szent Péter nekünk írja
(3,13-16a): „Ki árthat nektek, ha buzgók
vagytok a jóban? De még ha szenvedtek
is az igazságosságért, boldogok vagytok.
Ne féljetek fenyegetéseiktõl, és ne enged-
jétek, hogy megzavarjanak benneteket!
Tiszteljétek szentül szívetekben Urunkat,
Krisztust! Legyetek mindig készen arra,
hogy mindenkinek válaszolni tudjatok,
aki csak kérdezi, mi az alapja a reménye-
teknek; de ezt szelíden, tiszteletteljesen
és jó lelkiismerettel tegyétek!”

(Douglas Leonard, az imaapostolság
egyesült államokbeli hivatalvezetõje
nyomán)

Nagy Ferenc SJ

IMASZÁNDÉKOK

(Folytatás a 2. oldalról)

Imakönyv a Hit évére

A Hit éve
(2012. október 11–2013. november 24.)

A XVI. Benedek által meghirdetett Hit
éve két fontos célt jelöl meg:

– Az elsõ önmagunk felé mutat: mé-
lyedjünk el jobban hitünk lényegében;
térjünk meg újból és hitelesen; s teljes
szívbõl keressük a Krisztussal való élõ
kapcsolatot – elsõsorban az imádság,
az Oltáriszentség és a Szentírás által.

– A második cél embertársaink felé
fordítja figyelmünket, hogy a megtalált
kincset, Jézus Krisztust, minél több

testvérünkkel megoszthassuk. Ennek
legfontosabb eszközei: hitünk remény-
séggel való megvallása és a karitatív
szeretettel való tanúságtétel.

A Hit évében még inkább érezzük
személy szerint nekünk szóló felhí-
vásnak Jézus szavait: „Menjetek tehát,
és tegyetek tanítványommá minden
népet!” (Mt 28,19).

Ehhez szeretne segítséget nyújtani
ez az imakönyv.

Hiszek egy Istenben
Imakönyv a Hit évére

Ára: 2,58 EUR

A TARTALOMBÓL:

� Egyházunk tanítása a hitrõl
� Részletek XVI. Benedek

A hit kapuja címû körlevelébõl
� Gyakorlati tanácsok a Hit évére
� Imádságok, elmélkedések
� Hitvalló szentek – szent hitvallók
� Az új evangelizáció szolgálatában
� Lelkiségi mozgalmak elérhetõségei
� Szentírási részek hitrõl, evangelizációról
� Evangelizáció interneten
� Ismert költõk, írók alkotásai a hitrõl

Megvásárolható a Magyar Egyházi Könyvklub webáruházában:

www.egyhazikonyvklub.hu
Megrendelhetõ a Szent Maximilian Kiadónál:

Tel.: 0036-1/328-0196 – E-mail: maximil@t-online.hu



8 ÉLETÜNK 2012. október

ÉLETÜNK

Szerkesztõség és kiadóhivatal:

MAGYAR KATOLIKUS MISSZIÓ
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München

Telefon: (0049) 89/98 26 37
Telefax: (0049) 89/98 54 19
E-mail: eletuenk@gmx.de

www.ungarische-mission.de
*

Fõszerkesztõ: dr. Cserháti Ferenc
Felelõs kiadó: Merka János

Felelõs szerkesztõ: Czoborczy Bence
A szerkesztõbizottság tagjai:

Ramsay Gyõzõ,
Vincze András

*
Redaktion und Herausgeber:

UNGARISCHSPRACHIGE KATHOLISCHE MISSION
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München
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Telefon: (0049) 89/98 26 37
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Abonnement für ein Jahr: 20 EUR
11 Exemplare

nach Übersee mit Luftpost US$ 60
*

ELÕFIZETÉS:

Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
õk küldik szét, náluk is kell elõfizetni!

Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész,
oda a kiadóhivatal küldi az újságot.

1 példány ára: 2 EUR
Elõfizetési ár egy évre: 20 EUR

Tengerentúlra US$ 60

BANKSZÁMLÁNK:
Ungarischsprachige Katholische Mission

Sonderkonto „ÉLETÜNK”.
Postbank München

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

IBAN DE16 7001 0080 0060 6508 03
BIC PBNKDEFF

*
Erscheint 11 mal im Jahr.

Satz: ÉLETÜNK
*

Druck: AMPER DRUCK GmbH

Am Fohlenhof 5.
82256 Fürstenfeldbruck

*
Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegt
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei.

A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET
MELLÉKELTÜNK.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Apró-, házassági-, általános hirdetések betûnként: 0,10 EUR

„Jelige” – postaköltség 5,00 EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként 0,20 EUR

Nagybetûs sorok betûnként 0,40 EUR

Egyszerû, 1 „pontos” keret 10,00 EUR

Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.

Külön kívánságokat esetenként árazunk.

Egymás utáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori

hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %

kedvezményt adunk!

Hévízen, a tótól 100 és 1000 m-re apart-
manok kiadók. 25 EUR/2 fõ. E-mail:
info@hevizholiday.com. T.: 0036-83/341 063.

49 éves, magyar, szakképzett ápolónõ, 24
órás idõs- és betegápolást, háztartásvezetést
vállal. T.: 0049-(0)8131/97 977 v. 0036-20/
44 24 218.

Szakképzett ápolónõ (53), több mint 20
éves külföldi tapasztalattal, magyar család-
nál, nemi és korhatár nélküli betegápolást és
háztartást vállal. T.: 0036-70/385 19 49.

MAGYAR NYELVÛ 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/miserend

ANGLIA:
London: Csicsó János fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB Lon-
don, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
Misézõ helyek: London, South Croydon, Bristol,
Luton, Cambridge, Birmingham; www.magyarka-
tolikusok.co.uk

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, Wolverhamp-
ton, Nottingham. Manchesterben minden szom-
baton este 7-kor St. Augustin Roman Cathtolic
Church (Az egyetem mellett).

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

ner Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse 2/30b,
A-1070 Wien, Tel.: 0043-1/526 49 72; Fax: 0043 -1/
526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécsújhely (Szent Jó-
zsef-templom) 17.00-kor; Bécs, vasárnaponként
11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.
E-Mail: bmke@katolikus.at, http://www.katolikus.at

Pázmáneum: Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, T.: 0043-1/3191403-18,
E-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, Elõ-
esti szentmise: szombatonként 17.00-kor.
http://www.pazmaneum.katolikus.hu

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501 Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34108. E-Mail: kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.15-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 10.30-kor.

Graz: Msgr. Molnár Ottó, Tel.:
0043-316/68 21 2421; szentmise a hónap elsõ
vasárnapján 10.30 órakor, a második vasárnap
elõtti szombaton 18.00 órakor, a többi vasárnapo-
kon 17.00 órakor a Kalvarienberg-Kirchében,
Kalvarienbergstr. 155., A-8020 Graz.

Innsbruck: Szentmise minden hónap 2. va-
sárnapján, Richard Wagner Str. 3.

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum 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. Tatár Zoltán János, A-9854 Malta
74, Tel.:0043-4733/232 v. 0043-6768 7727 444,
E-Mail: tzoltanjanos@gmail.com; Szentmise minden
hónap utolsó vasárnapján 15.00-kor a Kapuziner
Kirchében, Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. 135. Érdeklõdni: Bohumy István,
Tel.: 0043-699/81721232.

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

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

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor fõlel-
kész, Aumõnier Hongrois, Rue des Anglais 33.,
B-4000 Liége, Tel.: 0032-4/22 33 910; Fax:
0032-4/22116 09.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Kovács József, szentmise minden

vasárnap 11-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas,
F-75010 Paris, Tel.: 0033-1/42 086170, Fax:
0033-1/42 067155, www.magyarmisszio.info

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, mise
minden 1. vasárnap: Chapelle Mére Thérèse,
Rue Luizet, 69130 Ecully. Maison Louise Thérèse,
10 av. Edouard Payen, F–69130 Ecully, Tel.:
0033-4/72 860841.

LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap elsõ vasárnapján 15.00,

Boldog Wladyslaw z Gielniowa-templom, Przy
Bazantarni u. 3., a metró Natolin megállójához
közel. Kivétel március, mivel március 15-re való
tekintettel március 11-én lesz.

Krakkó: minden hónap 3. szombatján Lagew-
nikiban a Szent Fausztina-templom magyar kápol-
nájában. Pénteken már Krakkóban vagyok szom-
bat estig, tehát lelki beszélgetés, gyónás elõzetes
egyeztetés után bármikor lehetséges. Mobil:
+4869/6619979 Cím: Nagy G. Emmanuel, Przy
Bazantarni 3C 02-793 Warszawa, Poland.

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ft. Tompa József, Ungarische Kath. Mission,
Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg, Tel.:
0049-821/21 93 93 30 vagy 0049-821/21 93 93
24, vagy mobil: 0049-152/23 16 27 53. E-Mail:
augsburgimisszio@web.de

Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye
nürnbergi székhellyel: Misézõ helyek: Bam-

berg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg,
Regensburg. Érdeklõdni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A, D-90571 Schwaig. Tel.: 0049- 911/507 57 96.

Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:

Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a,
D-45139 Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40 vagy
Kölnben: 0049-221/23 8060.

Freiburgi érsekség:

Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,
cím: Schwetzinger-Str. 32, D-68723 Plankstadt,
havonta magyar szentmisét tart Mannheimben.

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg, Tel.: 0049-40/25 077 83.

Kölni Fõegyházmegye és Aachen:
Misézõ helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf,

Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Ér-
deklõdni: 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

Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek: Frank-

furt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt,
Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische
Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str.
365, D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79
50 21, 069/24795022. Fax: 0049-69/97 78 26 84.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de, pal.takacs
@magyar-katolikusok-frankfurt.de

München-Freisingi Fõegyházmegye:
Misézõ helyek: München, Rosenheim, Erding.

Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus
Misszió – Ungarischsprachige Katholische Missi-
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 Nyugdíjas kisegítõ:
Ft. Buchmüller István ny. plébános.

Münster-Padeborn-Osnabrücki
Egyházmegyék:
Misézõ helyek: Hagen, Menden, Osnabrück,

Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neukirchen-
Vluyn. Érdeklõdni: Ft. Bagossy István, Kath.
Ung. Mission, Middelfeld 24, D-48157 Münster-
Handorf. Tel.: 0049-251/32 65 01; Fax: 0049-
251/144 29 31. E-Mail: ungarische-mission@
bistum-muenster.de

Passaui Egyházmegye:
Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,

D-94121 Salzweg, Telefon: 0049-8505/1229.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Misézõ helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim,

Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen,
Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen,
Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen, Munder-
kingen, Ulm, Biberach. Érdeklõdni: Dr. Tempfli Imre
és Ft. Pilis György (0049-731/38 85 61 15),
Ungarische Katholische Gemeinde, Albert-Schäffle -Str.
30, D-70186 Stuttgart. Tel.: 0049-711/2369190, Fax:
0049-711/2367393, E-Mail: mission@stuttgarti-
katolikusok.de; www.stuttgarti-katolikusok.de

Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.

Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würz-
burg. Telefon: 0049-931/38 62 43, Fax: 386-405.

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma:Msgr. Dr. Németh László fõlelkész, a ró-

mai Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, 00151 Roma, Tele-
fon és fax: 0039 06 6530 796, mobil: 00 349 348 79
52 165, italiamissiohu@gmail.com, Misézõ helyek:
Róma – minden hó utolsó vasárnapján 11-kor, S.
Maria dell’Orazione (Via Giulia, kivéve júl., aug.,
dec.) és a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagy-
asszonya-kápolnájában minden kedden 8.00-kor.
Milánó – minden hó elsõ vasárnapján 16.00-kor,
Szalézi oratorium (Via Tonale 19, kivéve jan., júl.,
aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze: Mons. Kovács Gergely, Via del
Casaletto, 481; 00151-Roma, tel.: +39-06 653 6573,
fax: +39-06 6988 7368, e-mail: gkovacs@tin.it

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, Tel.: 0041-44/36 23 303. E-Mail:
f.vizauer @gmx.ch; Misézõ helyek: Zürich, Win-
terthur, St. Gallen, Wetzikon-Uster, Schaffhau-
sen, Frauenfeld.

Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 0041-26/321
1925. Szentmise minden hó 1. vasárnapján
11.30-kor a fribourgi Krisztus Király-plébánia-
templom jobb oldali részén található Miasszo-
nyunk-kápolnájában (Rte du Comptoir 2,
CH-1700 Fribourg). E-mail: abbe@petrupopa.ch;
www.fribourgmise.ch

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnap-
ján 10.30-kor. Tel.: 00 41-22/7910458.

Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3.
szombat 18.00-kor. Tel.: 0041-21/6478 678.

Bern: Ft. Pál István Röm. Kath. Ungarnmissi-
on, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-Mail:
info@katolikus.ch; www.ungarnmission.ch

Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarn-
mission, Wasgenring 47, CH-4055 Basel; Tel.:
0041/765185440. Szentmise: minden vasárnap
8.50-kor. www. ungarnmission.ch; a Sacré
Couer-templomban, Feierabendstr. 68.

*
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföl-

di magyar lelkipásztori szolgálatért felelõs püspöké-
nek irodája: MKPK, Külföldi Magyar Lelkipásztori
Szolgálat, Dr. Cserháti Ferenc püspök, H-1053 Buda-
pest, Papnövelde utca 5–7., Tel./Fax: +36-1/266–4515,
E-mail: cserhati@katolikus.hu �

H I R D E T É S E K

A katolikus, református,
evangélikus kiadók gazdag

választéka:

www.egyhazikonyvklub.hu

Szinte mindegyik könyvre,

DVD-re, CD-re kedvezmény!

„Aludjunk az egészre egyet, majd hol-
nap meglátjuk, mi lesz!” – szólalt meg
bennem a józanság hangja. A város bu-
dai része nyugodt volt, sõt: kihalt. Szelíd
fények ringatóztak a Dunán...

„Majd holnap!” – gondoltam, de ak-
kor még nem tudhattam, hogy másnapra
lezárják a hidakat, s csak a túlpartról fi-
gyelhetem majd szívszorongva a Pesten
föl-fölkattogó géppisztoly-sorozatokat, s
lakásomban a rádió egymásnak ellent-
mondó jelentéseit. Nem sejthettem, hogy
majd csak a „véres csütörtök” zûrzava-
rában leszek újra szenvedõ részese az
eseményeknek...

*
Azóta, több évtizedes emigrációmban,

sokat töprengtem azon a napon, s máig
sem egészen értem, hogyan történhetett
meg mindaz, ami történt. Milyen nehéz
két ember között is harmóniát teremteni,
akkor pedig néhány óra leforgása alatt
eggyé forrott, „egy hullámhosszra” han-
golódott egy egész ország! Ha valaki –
esetleg Szent Péter, a halálom után –
megkérdezné, érdemes volt-e élnem, ha-
bozás nélkül válaszolnám: igen, az
1956-os októberi napok csodájáért! Azért
a mámorért, amelyet akkor éreztem, s
melyhez azóta sem volt semmi fogható.

Saáry Éva

A zsinati szöveg nem merítette ki tel-
jes mértékben az Isten Anyjára vonatko-
zó összes kérdést, de minden további ref-
lexióhoz alapvetõ hermeneutikai látóha-
tárt jelent. Értékes egyensúly, amelyre
mindig szükség van a teológiai raciona-
litás és a hívõk érzelemvilága között. Kü-
lönbözõ, egymást kiegészítõ szempontok
szerint kell elmélyíteni Isten Anyjának
alakját. Mindig érvényes az igazság út-
ja, a „via veritatis”, amely mellett végig
kell haladni a mûvészetek, a szépség és a
szeretet, azaz a „via pulchritudinis” és a
„via amoris” útjain.

(Vatikáni Rádió)

MÁRIA ÉS...

(Folytatás az 1. oldalról)

AZ A NAP

(Folytatás az 5. oldalról)

A Z É L E T K Ö N Y V É B Õ L

A Bécsi Egyházmegye tájékoztatása
nyomán tudatjuk, hogy Venczák Imre
életének 62. évében augusztus 1-jén
elhunyt.

Paptestvérünket, aki 1951. július 26-án
született Dadon, Székesfehérváron szen-
telték pappá 1974. június 24-én. Papi szol-
gálatát káplánként végezte Csákváron
1974–75, Pilisvörösváron 1975–76, a cse-
peli Jézus Szíve Plébánián 1976–78, és
Budafok-Belvárosban 1978–81 között.
1981- ben külföldre távozott.

Nyugodjék békében! �

Kétezer – köztük mintegy kétszáz
magyar – fiatal indult el Közép-Európa
országaiból, hogy szeptember 20. és
23. között részt vegyen Auschwitzban
és Krakkóban a Sant’ Egidio közösség
által kezdeményezett Európai fiatalok
egy erõszak nélküli világért mottójú
nemzetközi találkozón. A szervezõk
sajtóközleményükben hangsúlyozzák:
nemcsak európai, hanem világviszony-
latban is érzékelhetõ, hogy égetõ szük-
ség van az antiszemita, cigányellenes,
xenofób és rasszista megnyilvánulá-
sokkal szembeni fellépésre. Az európai
társadalmakban, beleértve a közép-eu-
rópai országokat is, aggasztóak az erõ-
szak megnyilvánulásának jelei. A fia-
talok között terjed az idegenek, a más-
milyenekkel szemben diszkriminatív
mentalitás és a kirekesztõ viselkedés-
minták. A figyelemfelhívással az
együttélésnek azt a kultúráját terjesz-
tik, amely tiszteli a méltóságot a külön-
bözõségben. Döntõ jelentõségû kihí-
vás ez Európa és az egész világ jövõjé-
nek szempontjából. A résztvevõk a
meg népirtás áldozatainak emlékhe-
lyén felolvasták kiáltványukat. �

A Z E R Õ S Z A K
ELLEN


