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A Latin-amerikai és Karib-tengeri
Püspöki Konferenciák V. közgyûlésén
kulcsfontosságú gondolatokat fogalma-
zott meg a Szentatya a következõ évek
lelkipásztori programjához.

A közgyûlés célkitûzése, hogy új lendü-
letet adjon az evangelizációnak azért,
hogy a térség nemzetei növekedjenek a
hitben, fény legyenek a világ számára, és
életükkel tanúságot tegyenek Krisztusról.

Az Egyház szeretne gyermekei mellett
állni és segíteni õket az elõttük álló kihí-
vásokban. Helyzetelemzésében a pápa
elmondta, hogy a Santo Domingóban
tartott IV. közgyûlés óta sok minden
megváltozott a társadalomban. A globa-
lizáció kétségtelenül jele a világ egység-
re való törekvésének, ugyanakkor magá-
ban hordozza a veszélyt, hogy a nyereség
váljon a legfõbb jóvá az emberek számá-
ra. Mint az élet valamennyi területét, a
globalizációt is az etikának kellene vezé-
relnie, mindent az ember szolgálatába
helyezve.

Az ülés vezérgondolata János apostol
levelének egyik mondata: „Legyünk Jé-
zus Krisztus tanítványai és misszionáriu-
sai, hogy népeinknek élete legyen Õben-
ne. Én vagyok az Út, az Igazság, és az
Élet.” Az emberben felmerülõ kérdésre,
hogy „Miért is akarunk az õ tanítványai
lenni? Mit ad nekünk Krisztus?” – a
Szentatya így válaszolt: mert a vele való
közösségben találjuk meg az igazi, méltó
életet, és szeretnénk megismertetni má-
sokkal azt, amit benne megtaláltunk.

Amikor az ember felismeri Krisztus
legvégsõkig elmenõ szeretetét, nem tud
rá másképp felelni, csak hasonló szere-
tettel: „Követlek, bárhová mész.” (Lk
9,55). Így válik tanítvánnyá.

Sokak ellenvetésére válaszul, misze-
rint a hit elõtérbe helyezése ‘intimizmus-
ba’, vallási individualizmusba menek-
vést jelenthet a valóság elõl, a pápa a
‘valóság’ értelmezésérõl beszélt, amely
gyakran csak az anyagi javakra, a társa-
dalmi, gazdasági, politikai problémákra
szûkül le. „Éppen ebben áll az utóbbi év-
század uralkodó tendenciáinak nagy és
pusztító hibája, ahogy azt a marxista és a
kapitalista rendszerek eredményei egy-
aránt tükrözik. Meghamisítják a valóság
fogalmát, megcsonkítva az elsõdleges,
ennélfogva döntõ valóságot, amely ma-
ga Isten. Aki kizárja látókörébõl Istent,
az meghamisítja a valóság fogalmát, kö-
vetkezésképpen téves utakra juthat, rom-
boló megoldásokat javasolva.”

Az elsõ lényeges megállapítás az –
folytatta –, hogy csak az ismeri a valósá-
got, csak az tud megfelelõen és tényleg
emberi módon válaszolni rá, cselekedni
benne, aki ismeri Istent. E tézis igazságát
egyértelmûen mutatja azon rendszerek
bukása, amelyek Istent ‘zárójelbe tették’.

A Szentatya kifejtette, hogy az Egyház
életének az V. közgyûléssel kezdõdõ új
szakaszában, Krisztus megismeréséhez
és követéséhez elengedhetetlen Isten Igé-
jének mély ismerete. Bátorította a fõ-
pásztorokat, hogy úgy tanítsák az embe-
reket Isten Igéjének olvasására és az ar-

Cserháti Ferenc püspök

KRISZTUS EGYHÁZÁNAK DICSÕSÉGE

Végéhez közeledik Árpád-házi Szent
Erzsébet születésének 800. évfordulója,
amelynek alkalmából a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia a 2007-es esz-
tendõt jubileumi évvé nyilvánította.
Ahogy magyar hazánkban, Németor-
szágban és a világ többi országában is,
ugyancsak jubileumi ünnepségekkel
idézték fel Szent Erzsébet alakját és éle-
tét. A szent születésének nyolcadik cen-
tenáriumáról a nyugati magyarok sem
feledkeztek meg: a jubileumi év során
ünnepi szentmiséken, szentbeszédek-
ben, elõadásokban, zarándoklatokon
emlékeztek Árpád-házi Szent Erzsébet
példás keresztény életére. Ezt tesszük
most is, ünnepe közeledtével.

Úgy tûnik, mintha korunkban kive-
szõben lennének a nagy ideálok és ha-
nyatlóban lenne a példaképek jelentõsé-
ge. Eszményképekre mégis szükségünk
van, hiszen a múlt ismerete nélkül ve-
szélyben a jövõ; csak a múlt értékeire,
idõt álló eszményeire építhetõ a szebb
jövõ. Szükségünk van a múlt ismeretei-
re, tapasztalataira, példáira... Ezért ápol-
juk hagyományainkat, elõdeink, õseink
örökségét.

Szent Erzsébet úgy élt, hogy két nem-
zet is büszke rá, magáénak vallja. Az
idegenbe szakadt magyaroknak éppúgy
példaképe, mint a németeknek. Az Isten-
és emberszeretet hírnökének és hõsének
tekintik. A szegénység és a szeretet szel-
lemét gyakorolta, és ez Krisztus Egyhá-
zának dicsõsége és tanúbizonyság (vö.
GS 88-90) – olvassuk a II. Vatikáni Zsi-
nat egyik dokumentumában.

Szent Erzsébet közülünk való ember-
ként élt, aki komolyan vette keresztény
hivatását. Hozzánk hasonló ember volt,
mégis sikeresen valósította meg a krisztu-
si élet ideálját. Ha ez neki sikerült, akkor
miért ne sikerülhetne nekünk is? Azt vi-
szont tudjuk, hogy õ maga sem automati-
kusan vált szentté – apját, II. Andrást az
Egyház egy idõre kiközösítette, anyja,
Gertrudis pedig a magyar történelem
egyik leggyûlöltebb személye volt –, ha-
nem tudatosan törekedett a radikális
Krisztus-követésre, amit meg is valósí-
tott, s lett a szegények és betegek nagylel-
kû gondozója és ápolója, a szenvedõ
Krisztust látva minden esendõ emberben.

De hát ki is volt ez az asszony, hogy
ilyen nagy tiszteletnek örvend? Hol és
hogyan élt? Van-e egyáltalán üzenete a
mának? Villantsuk fel életrajzát.

II. András magyar király és meráni
Gertrúd hercegnõ leányaként született
1207-ben, valószínûleg a sárospataki ki-
rályi várban. Politikai megfontolásokból
és gazdag hozománnyal már négyéves
korában Wartburgba vitték, és feleségül
szánták Hermann gróf és felesége,
Wittelsbach Zsófia legidõsebb fiának,
aki azonban semmi érdeklõdést sem ta-
núsított iránta. Erzsébet így hamarosan
megbarátkozott a fiatalabb fiúval, a nála
hét évvel idõsebb Lajossal, a késõbbi IV.
Lajos türingiai õrgróffal, aki kezdettõl
fogva szívbõl szerette.

A leendõ anyós, Zsófia asszony, aki
egyébként szerette a kis Erzsébetet,

növekvõ rosszallással figyelte a gyermek
különleges szokásait. Nemcsak apró, túl-
zásnak minõsített vallási gyakorlatai za-
varták (Erzsébet például ismételten meg-
szakította játékait, hogy, mint mondta,
„Istent szeresse”), hanem az is, hogy tel-
jes természetességgel magával egyenran-
gú társnak tekintette a legegyszerûbb
gyermeket is. A leendõ anyós ezt még
mind elnézte volna, mint gyermekes jám-
borságot, azt azonban már nem tudta
megbocsátani, hogy Erzsébet nem vette át
az udvari élet elõírt formáit: nem volt haj-
landó megtanulni a nõk számára akkor
kötelezõ tipegõ járást, s ráadásul minden

körtáncnál jobban szerette a vad lovag-
lást. Ezzel kiváltotta az egész udvar meg-
ütközését is, s ha Lajos védelmébe nem
veszi az áskálódásokkal szemben, és
aránylag korai házassággal meg nem szi-
lárdítja helyzetét a várban, Erzsébetet va-
lószínûleg hamarosan hazaküldték volna
Wartburgból Magyarországra.

A házasságkötés azonban megtörtént,
és a fiatalok boldogsága teljes volt.
1221-ben, az akkor éppen 21 éves Lajos
feleségül vette Erzsébetet. Gyönyörû há-
zaséletet éltek, három gyermekük született:
Hermann (1222-ben), Zsófia (1224-ben),
majd Gertrúd, akit a szülõk már születése
elõtt Istennek ajánlottak.

Erzsébet teljes szívével átadta magát
férjének, akihez a szeretet sokkal erõ-
sebb kötelékei fûzték, mint a szülõk aka-
rata vagy az együtt töltött gyermekkor.
Ha férjét hazavárta, messzire elébe lova-
golt, és viharos örömmel üdvözölte. La-
jos pedig az udvari emberek megrökö-
nyödésére egy asztalnál étkezett vele.

Mélyen hívõ, vallásos asszony volt.
Órákon át imádkozott elmerülten a vár-
kápolnában. Lajosnak tapasztalnia kel-
lett, hogy felesége szívét, jóllehet na-
gyon szereti õt, nemcsak õ birtokolja: Is-
ten volt az, aki Erzsébetet egészen lefog-
lalta magának. És Lajos hálás hittel vette
tudomásul, hogy felesége néha éjszaka
fölkel mellõle, és a hideg padlóra fek-
szik, hogy Isten szeretetéért egy idõre el-

Assisi Szent Klára és Árpád-házi Szent
Erzsébet (Assisi, Szent Ferenc-bazilika)

(Folytatás a 6. oldalon)

Legyetek az ima emberei
– buzdította XVI. Benedek pápa az elmúlt
évben kinevezett fõpásztorokat, akiket
szeptember 22-én audiencián fogadott
Castelgandolfoban. Köztük volt Cserháti
Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori
ellátásával megbízott esztergom-budapesti
segédpüspök is. Immár többéves hagyo-
mánnyá vált, hogy az utóbbi idõben kine-
vezett püspökök Rómában találkoznak, és
közösen elzarándokolnak Szent Péter sír-
jához. Ebben az évben a világ különbözõ
részeirõl 115 fõpásztor vett részt ezen az
évente megrendezett találkozón. A legtöb-
ben, 42-en, Európából érkeztek. La-
tin-Amerikát 39, Észak-Amerikát pedig 9
püspök képviselte. Az új püspökök euró-
pai csoportjának elõadást tartott Erdõ Péter
bíboros, magyar prímás, az Európai Püs-
pöki Konferenciák Tanácsának elnöke.

A Szentatya szavai szerint a tanulmá-
nyi héten szerzett tapasztalatok arra buz-
dítják a résztvevõket, hogy elmélyítsék a
püspök felelõsségének és feladatainak
szempontjait. Elmélyül bennük az a tudat
is, hogy nem egyedül kormányozzák Is-
ten rájuk bízott népét, hanem a kegyelem
segítségével támaszra találnak a pápában
és püspöktestvéreikben. Rómában, a ka-
tolicizmus központjában, még jobban ér-
zékelik Isten népének egyetemességét.

A püspökszentelés napján, még a kéz-
rátétel elõtt, az Egyház megkérdezi a je-
löltet, hogy készen áll-e kötelezettségei
vállalására. Ezek között szerepel az
evangélium hûséges hirdetése, a hit
megõrzése, valamint a kitartó ima a min-
denható Istenhez szent népe javára. A
pápa beszédének központi témájául a
püspök imájának apostoli és lelkipászto-
ri jellegét választotta.

Az apostolok jól megértették, hogy az
imában felismert dolgok hirdetése elõbb-
re való sok más tevékenységnél, mert el-
határozták: „Mi (pedig) majd az imádság-
nak és az Ige szolgálatának szenteljük
magunkat”. (ApCsel 6,4). Ez az apostoli
program korunkban is rendkívül idõszerû
– mondta a Szentatya. Ma a püspöki szol-
gálatban sok idõt vesznek igénybe a szer-
vezési szempontok, a fõpásztoroknak
sokrétû munkát kell végezniük, de az

(Folytatás az 5. oldalon) (Folytatás a 6. oldalon)

Cserháti Ferenc püspök köszönti

XVI. Benedek pápát
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Az ember élete a földön korláto-
zott: a halállal véget ér. De ezzel a léte
is megszûnik, vagy más formában,
más körülmények között folytatódik?
– ez a kérdés az emberiséget – minden
idõben és mindenütt – mindig újra
foglalkoztatta. November hónapjá-
ban, amikor a természet is az elmú-
lásra emlékeztet és az egyházi évMin-
denszentek ünnepével és a Halottak
napjával figyelmünket arra irányítja,
ami evilági pályafutásunk befejezté-
vel reánk vár, idõszerû és helyénvaló,
hogy az Életünk is felvesse a kérdést,
annál is inkább, mert beszélgetés köz-
ben gyakran elõkerül. Válaszul min-
denekelõtt megvizsgáljuk, mi az em-
beriség egészének az álláspontja,
majd szemügyre vesszük a monoteis-
ta vallásrendszerek tanítását, ezen
belül részletekre is kitérve a keresz-
ténységét. Szóba kerül – legközelebb
– a mennyország és a pokol fogalma:
megközelíthetõek-e a mai ember szá-
mára és ha igen, hogyan?

A halál:
kapuzárás vagy kapunyitás?

Néhány ével ezelõtt a „Der Spiegel”
német hetilap beszámolt egy közvéle-
ménykutatásról, amelynek témája: „Mit
hisznek a németek?” Arra a kérdésre,
van-e élet a halál után, a megkérdezettek
43%-a válaszolt igennel, 38%-a nem-
mel, a maradék 19% nem válaszolt. Még
meglepõbb, hogy néhány évtizede Ró-
mában is rendeztek ilyen körkérdést,
amelybõl kiderült, hogy a város lakói
szinte kivétel nélkül hisznek Istenben, de
csak minden negyedik a túlvilág létezé-
sében.
Az ilyen számadatok elgondolkodta-

tók, annál inkább, mivel a valláskutatók
egyöntetûen állítják, hogy nem létezik a
földkerekségen egyetlen nép sem,
amely nem tételezné fel az élet valami-
féle folytatását a halál után. A temetési
szertartások és a halottak kultusza is ezt
igazolja világszerte, függetlenül attól,
hogy primitív vagy magasabb kultúrájú
nép hitérõl van-e szó. Egy ilyen egysé-
ges álláspont arra enged következtetni,
hogy a túlvilágban való hit az emberi
léthez hozzátartozik és az ettõl való el-
térés degenerációs jelenség, de minden-
esetre szembefordulás az ember termé-
szetével és az ebbõl fakadó világszem-
lélettel.
Korunk vallástörténészei (-pszicho-

lógusai, -szociológusai) e ténynek nem
tulajdonítanak különösebb jelentõséget,
mondván, hogy a tudomány és a techni-
ka fejlõdése nyomán az ember vallásos
beállítottsága is átalakult, sokkal racio-
nálisabbá, józanabbá vált, amennyiben
nem tételez fel, nem fogad el olyasmit,
amit tudományos módszerekkel nem tud
igazolni. Már pedig – szerintük – ilyen
az a felfogás, miszerint a halál nem jelent
végleges kapuzárást. Erre utalnak
egyébként az említett közvéleményku-
tatások eredményei és általában a vallá-
sosság csökkenése, ugyanannyira, hogy
az iparosodott társadalmakban a lakos-
ságnak több mint a fele teljesen vallás
nélkül éli le életét.
Nos, senki sem vonja kétségbe e je-

lenségek tényét. A kérdés inkább az,
hogy a tudományos és technikai fejlõ-
dés szükségszerûen magával hozza-e az
ember elvallástalanodását és ennek ke-
retében az élet folytatódásába, illetve
egy új élet kezdetébe vetett hit értel-
metlenségét a biológiai halál után.
Másszóval: biztos-e, hogy a tudomá-
nyos és technikai fejlõdés következmé-
nyeit automatikusan pozitívnak kell te-
kinteni, akkor is, ha meglévõ és évezre-
dek során kialakult emberi érzékek le-

építésével járnak? És ha abból indulunk
ki, hogy a tudományos és technikai fej-
lõdés önmagában véve pozitív, mert az
ember tudását gyarapítja és életét
könnyebbé, kezelhetõbbé, kényelme-
sebbé teszi, vajon nem nyomja-e el az
ember egyéb képességeit, például a
szellemi érdeklõdést és tevékenységet?
Nem fenyeget-e a veszély, hogy az elért
eredmények egyoldalúan anyagi és az
érzékeket igénybe vevõ hatásuk folytán
negatív befolyást gyakorolnak az ember
életére, azt lecsökkentik sõt majdhogy-
nem kikapcsolják? A média (képesla-
pok, televízió, internet) oly mértékben
ejti rabul és tartja rabságban kortársaink
jelentõs részét, hogy teljesen átveszik
azt a szemléletet, amelyet ezek közöl-
nek. Az állandó stressz, amelyben él-
nek, kizsigereli õket: önálló gondolko-
dásra nincs sem erejük, sem idejük.
Márpedig az élet legfontosabb kérdései-
re keresni a választ csak az fogja, aki er-
re veszi magának az idõt és fáradságot.
Más szóval: a vallásosság jelenségének
és ezen belül egy halálon túli életbe ve-
tett hitnek a csökkenése, egy általában
pozitív fejlõdés árnyoldala. A kárvallott
az ember, aki léte alapértékeibõl veszít
és lelkileg, szellemileg elszegényedik,
degenerálódik. Szabad azonban remélni
– és bizonyos jelekbõl lehet rá követ-
keztetni – hogy ez az ártalmas tendencia
helyet ad olyan irányzatnak, amely újra
felfedezi, hogy az ember több, mint
amivé posztmodern „próféták” silányí-
tani próbálják. A kapuzárás, a halál,
nem végleges, hanem átmenet a kapu-
nyitás, egy új élet felé.

Élet a halál után – a Bibliában
és a Koránban

A három monoteista vallás – zsidó-
ság, kereszténység, iszlám – határozot-
tan tanítja, hogy a halál, azaz a földi élet
befejezése, nem az utolsó szó. Isten az
embert nem azért teremtette, hogy né-
hány röpke évtized után léte megszûn-
jék. Isten az ember életének célt adott,
feladatokat bízott reá, amelyek teljesíté-
sét számon kéri tõle. Ezek a szempontok
mindhárom vallásban megtalálhatóak.
Nézzük hát, mit tanít a Biblia (Ó- és Új-
szövetség) és mit a Korán az életrõl a ha-
lál után.

Ószövetség

A hatnapos teremtéstörténetben csak
életrõl van szó. Az ember megteremtése
után a szöveg megismétli a sztereotip
mondatot: „Isten látta, hogy nagyon jó
mindaz amit alkotott” (Ter 1, 31). A ha-
lál fogalma elsõízben a következõ feje-
zetben, az úgynevezett „második terem-
téstörténet”-ben fordul elõ, mint Isten fi-
gyelmeztetése arra az esetre, ha az ember
ennék a tiltott fa gyümölcsébõl (Ter
2,17). A bûnbeesést követõ, Isten által
kimondott büntetés ténylegesen a halált
is magában foglalja (Ter 3,19). Hogy mi
következik a halál után, arról az Ószö-
vetség emberének nem volt világos fo-
galma. A halott „megtért atyáihoz”, illet-
ve a „se’ol”-ba került, egy sötét, vigasz-
talan helyre, ahol igazak és bûnösök
együtt várakoznak. Hogy mire várakoz-
nak, az csak a késõbbi teológiai ismere-
tekbõl derül ki: a feltámadásra, arra,
hogy az igazak mindörökké Istennél
lesznek, a gonoszok pedig elnyerik bün-
tetésüket (Dán 12, 2; Iz 50,11) – tûzben
pusztulnak, a féreg megemészti õket. A
feltámadás körül éles viták folytak még
Jézus idejében is a szadduceusok és a fa-
rizeusok közt (Mt 22,23).
Az Ószövetség iratait olvasva min-

denesetre félreérthetetlen, hogy a zsidó-
ság – akkor is, ha a hangsúlyt az evilági
életre helyezte – sosem hitte, hogy a ha-

lállal mindennek vége, hanem meg volt
gyõzõdve egyfajta továbbélésrõl, bár-
mennyire is csak ködös elképzelései vol-
tak errõl. Isten hatalma élet és halál felett
sosem volt kétséges.

Újszövetség

Jézus Krisztus megjelenése az élet és
a halál problémájának megközelítését
gyökeresen megváltoztatta. Ez már kife-
jezésre jut az evangéliumokban leírt há-
rom halottfeltámasztás (Jairus leánya,
naimi ifjú és Lázár) esetében. Jézus
ezekkel nem azt akarja bizonyítani, hogy
a halál után is van élet, hanem azt, hogy
neki, mint Istenembernek hatalma van
élet és halál felett, elõkészítve ezzel a ta-
lajt a saját feltámadása valóságának elfo-
gadására.
Van azonban egy lényeges különbség

Jézus halottfeltámasztásai és a saját fel-
támadása között: akiket feltámasztott,
azok folytatták földi életüket, ahol az ab-
bamaradt; Jézus viszont egy más létkate-
góriába lépett át feltámadása által. Ez
magyarázza, hogy azok, akik látták õt,
találkoztak vele feltámadása után, nem
ismerték fel mindjárt. Így válik érthetõ-
vé, hogy zárt ajtókon keresztül is megje-
lenik tanítványainak anélkül, hogy testi
valóságát elveszítené (ételt vesz magá-
hoz, megérinthetõ). Ezt nevezzük „meg-
dicsõült” testnek: valóságos test, amely
mentes a fizikai korlátoktól.
Mindez arra utal, hogy a halál utáni

életet is hasonló módon lehet elképzelni,
legalábbis a feltámadás után: valódi, tu-
datos, személyes és testi-lelki egység,
melynek megszûnnek a vonatkozásai
térhez és idõhöz. Az élet a halál után nem
egyszerûen egyenes folytatása a földi
életnek, hanem megfelel annak a közeg-
nek, amelybe hordozója került. Termé-
szetes, hogy amit errõl az új életrõl sza-
vakba tudunk foglalni, legjobb esetben
valamennyire megközelíti a valóságot,
de semmiképp se adekvát, hiszen nincse-
nek se közvetlen ismereteink, se tapasz-
talatunk róla.

Az iszlám és a túlvilág

A Korán álláspontja a halál utáni élet
kérdésében nem hagy kétséget: a lélek
ugyan elválik a testtõl, de nem szûnik
meg létezni. A halál után két angyal ki-
vizsgálja a halott hitét és tetteit, ennek
megfelelõen megbüntetik vagy a Paradi-
csom elõízét éreztetik vele. A test a lé-
lekkel csak az utolsó ítéletkor egyesül új-
ra. Csak ezt követõen élvezheti a hívõ
muzulmán a Paradicsom gyönyöreit,
melyeket csak egy régi Korán-magyará-
zat írt le nagyon is evilági színekkel és
képekkel. Lényegükben ezek minden
szépet és jót tartalmaznak és Isten látásá-
ból fakadnak.
Mint az iszlám általánosságban, úgy

a halál utáni életrõl szóló tanítása is tar-
talmaz ó- és újszövetségi elemeket,
amelyek keverednek a törzsi vallások
hagyományával. A központi téma itt is
Isten abszolút uralma, az ember részérõl
pedig a korlátlan hit és alávetettség az Õ
akaratának. A keresztény felfogástól,
mely az Isten szeretetét állítja a halál
utáni élet középpontjába, a Korán at-
moszférája, mely a teljes engedelmes-
ség követelményére épül, nagyon távol
van. Valódi érintkezést csak Isten irgal-
massága jelent.
Mindez még távolról sem tárgyalta a

halál utáni élet minden területét. Még
sok mindenrõl kell beszélnünk, például
olyan kérdésekrõl, mint mennyország,
tisztítótûz, pokol: lehet-e a XXI. szá-
zadban ilyen fogalmakat csak említeni
is? Nem tesszük magunkat nevetsé-
gessé?
Ilyesmi csak olyanok számára nevet-

séges, akiknek tudatlanságuk miatt min-
dent meg lehet bocsátani. Hogy is mond-
ta Jézus: „…mert nem tudják, mit cse-
lekszenek…”

Frank Miklós

Általános: Hogy azok, akik az orvo-
si kutatásra adják magukat, és vala-
hányan, akik a törvényhozói tevé-
kenységben foglalatoskodnak, mindig
mély tiszteletet tápláljanak az emberi
élet iránt, kezdetétõl fogva egészen a
természetes befejezéséig.
2006. február végén az élet kérdései-

vel foglalkozó Pápai Akadémia közgyû-
lést és kongresszust tartott; a kong-
resszus témája ez volt: „Az emberi emb-
rió a beágyazódást megelõzõ szakaszá-
ban.” Február 27-én XVI. Benedek pápa
találkozott a kongresszus résztvevõivel.
Akkor elmondott beszédébõl vesszük az
alábbi gondolatokat.
(A) Izgalmas és egyben bonyolult

problémáról van szó. Sem a Biblia, sem
a legrégibb keresztény hagyomány sehol
kifejezetten nem foglalkozik vele, nem is
foglalkozhat.
Mindazonáltal Mária látogatása Er-

zsébetnél érzékelteti egy embrió és egy
magzat tényleges, eleven jelenlétét:
„Amint Erzsébet meghallotta Mária kö-
szöntését, felujjongott méhében a mag-
zat.” (Lk 1,41) Szent Ambrus hozzáfûzi:
„Erzsébet észlelte Mária érkezését, Já-
nos észlelte az Úr érkezését; az asszony
az Asszonyét, a gyermek a Gyermekét.”
Más bibliai szövegek is kifejezik Isten

szeretetét minden emberi lény iránt, már
a méhben folyó élet kezdetétõl. „Mielõtt
megformáltalak az anyaméhben, ismer-
telek, és mielõtt kijöttél anyád méhébõl,
megszenteltelek.” (Jer 1,5) „Te formál-
tad bensõm, s anyám méhében te szõtted
a testem.” (Zsolt 139/138,13)
„Isten szeretete nem tesz különbséget

az újonnan fogant, még anyja méhében
lévõ kisded és a gyermek vagy az ifjú sze-
mély meg a felnõtt és az idõs személy kö-
zött. Isten nem tesz köztük különbséget,
mivel mindegyikükben saját képének és
hasonlatosságának (Ter 1,26) lenyoma-
tát látja.”
Mindegyikükben Egyszülött Fia arcá-

nak tükrözõdését is látja, akiben „kivá-
lasztott minket a világ megteremtése
elõtt. . . Eleve arra rendelt minket, hogy
gyermekeivé fogadjon Jézus Krisztus ál-
tal . . .” (Ef 1,4–6)
„Az emberi személy nagyon magasz-

tos méltóságban részesült, amely az õt a
Teremtõjével egyesítõ bensõséges szö-
vetségben gyökerezik: Isten saját valósá-
gának visszfénye ragyog fel az emberi
személyen, minden egyes személyen, éle-
tének bármilyen szakaszában vagy álla-
potában.”
(B) Az Egyház meg van gyõzõdve min-

den emberi élet szent és sérthetetlen vol-
táról, fogamzásától a természetes végé-
ig. Ezt az alapvetõ erkölcsi tételt alkal-
mazni kell az embrió életének kezdeti
szakaszára is, az anyaméhben történõ
beágyazódást megelõzõen. A kong-
resszus éppen ezt a megtermékenyítést
követõ elsõ szakaszt van hivatva felderí-
teni. „Misztérium ez, amelynek jelentõ-
ségére fényt deríteni a tudomány egyre
növekvõ mértékben képes lesz, még ha
nehéz is lesz teljesen megfejteni. Hiszen
mihelyt az észnek sikerül egy leküzdhe-
tetlennek gondolt korlátnak fölébe kere-
kednie, más, még ismeretlen korlátok ki-
hívása elé kerül.”
(c) Jeruzsálemi Szent Cirill ilyen kér-

déseket fogalmazott meg a kateku-
menokhoz szólva: „Ki lehelt életet a
méhben rejtõzõ élettelen magzatba? Ki
fûzött össze minket csontokkal és izmok-
kal, és ruházott fel bõrrel és hússal, és
mihelyt a gyermek megszületik, ki idézi
elõ, hogy az emlõ bõségben termeljen te-
jet?” „Ember, te a Mesterembert látod,
a bölcs Teremtõt látod!” Ilyenmegfonto-
lások a harmadik évezred elején is érvé-

LENNE EGY KÉRDÉSEM...
Élet a halál után? (1.)

IMASZÁNDÉKOK
Novemberre

I.

(Folytatás a 4. oldalon)
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REMÉNYT ÉS JÖVÕT ADOK NEKTEK
Városmisszó Budapesten

A programok szervezésébe több mint
100 plébánia, lelkiségi mozgalom, kato-
likus intézmény kapcsolódott be, mint-
egy 120 helyszínen 1500 kulturális prog-
ram várta az érdeklõdõket. Az alábbiak-
ban a teljesség igénye nélkül nyújtunk
betekintést az eseményekbe.
Kora délutántól estébe nyúlóan tanú-

ságtételek, riportok, beszélgetések és ze-
nés evangelizációk zajlottak a város köz-
ponti terein. Így többek között a Blaha
Lujza téren, ahol a járókelõk tanúságté-
teleket hallhattak, leülhettek a „Meghall-
gatlak” sátorba, s együtt imádkozhattak
a szervezõkkel. A Moszkva téren lévõ
„városmisszionáriusok” elsõsorban a
szegények és a periférián élõk felé for-
dultak. Hétfõn 10 órától kedden 10 óráig
a Zugligeti Plébánia közösségének szer-
vezésében folyamatosan felolvasták az
Újszövetséget. A Nyugati téren egy „ré-
gi vágású” amerikai kamion parkolt le-
nyitható színpaddal. A Vörösmarty téren
ökumenikus színpadot állítottak fel kato-
likus, református, evangélikus, baptista,
metodista és más keresztény közösségek
mûvészeinek, tanúságtevõinek közre-
mûködésével.

Budapest fõbb múzeumai, kiállítóhe-
lyei és templomai egyházi témájú kon-
certeknek, képzõmûvészeti gyûjtemé-
nyeknek, építészeti konferenciáknak
adtak helyet a Szakrális mûvészetek he-
te keretében. A Petõfi Irodalmi Múze-
umban például írók szakrális tárgyait
mutatták be. Látható volt József Attila
Isten címû versének egyik kéziratos vál-
tozata, Thurzó Gábor bizánci stílusú ke-
resztje.
A Kulturális Örökség Napjai és a

Városmisszió idõben szerencsésen
egybeesett, így lehetõség adódott arra,
hogy a látogatók elõtt egész nap nyitva
álló, tárlatvezetéssel is megismertetett
épületekhez (múzeumok, kultúrházak,
közigazgatási intézmények) a város
templomai is csatlakozzanak a Nyitott
templomok éjszakája címû program
keretében.

A hit napja

AVárosmisszió elsõ napja – a hit nap-
ja – RalphMartin elõadásával kezdõdött.
Az amerikai elõadó, a katolikus megúju-
lási mozgalmak meghatározó alakja az
újraevangelizáció kérdésérõl fejtette ki
gondolatait. Elõadásának kiindulópontja
az volt, hogy amai világbanmár nem ve-
hetjük adottnak, természetesnek a hitet,
ezért okvetlenül szükség van az újra-
evangelizálásra, a misszióra. A hívõ em-
ber azzal tehet ma legnagyobb szolgála-
tot embertársainak, ha elvezeti õket Jé-
zus Krisztushoz.
Az elsõ nap mûhelymunkái között

szerepelt a sport és a mûvészet szerepe
az evangelizációban. Érdekes téma volt
A test teológiája – A szexualitás II. János
Pál pápa szerint örömhír a XXI. század
embere számára címû mûhelyfoglalko-
zás, melyet Paulo Araújo lisszaboni plé-
bános vezetett.

A szeretet napja

Soha semmi nem jogosít fel bennün-
ket arra, hogy letérjünk a szeretet útjá-
ról – mondta Böjte Csaba ferences atya
a nemzetközi kongresszus második
napján, amelynek témája a szeretet volt.
A Kárpát-medencei magyarság legna-
gyobb problémája most, amit szeretet-

tel, segítõ szeretettel kellene megolda-
ni, az nem a szabadság hiánya, hanem a
meg nem született gyermekek hiánya.
Vétkesek közt cinkos, aki néma – emlé-
keztetett az elõadó, majd a csobánkai
Élet Házának létrejöttérõl és céljairól
beszélt.
A nap tanúságtevõi Mádl Dalma

asszony, Gorove László és Krisztina, va-
lamint a „Szabadulás a foglyoknak” haj-
léktalanokat támogató francia szervezet
munkatársa arról szóltak, mit jelent saját
életükben a szeretet, hogyan sikerült túl-
jutniuk életük nehézségein a másoktól
kapott és másoknak továbbadott szeretet
segítségével.

A vértanúság napja

A Városmisszió harmadik napján a
kongresszus résztvevõi az esztergomi
bazilikában szentmisén emlékeztek
meg a Magyar Egyház vértanúiról, köz-
tük a fõegyházmegye vértanú papjairól,
Mindszenty József bíborosról és
Meszlényi Zoltán püspökrõl. A szent-
misét Camillo Ruini bíboros mutatta be,

aki felolvasta a Szentatya üzenetét. A
pápa ebben figyelmeztet: az Egyház
kezdettõl fogva fontos feladatának te-
kinti, hogy eljuttassa a népekhez az
Evangélium üzenetét. Így van ez a mai
Európában is, ezért a Szentatya öröm-
mel üdvözli a Városmisszió rendezvé-
nyét, és örömmel nevezte ki küldöttjé-
nek Ruini bíborost.
A szentmise végén a papság és a hí-

vek az altemplomba vonultak, ahol mé-
csest gyújtottak Mindszenty József bí-
boros és Meszlényi Zoltán püspök em-
lékére.

Az öröm napja

Szeretném felfedezni veletek az öröm
útját – mondta a budapesti Városmisszió
negyedik napján a nap elõadója, Jean-
Luc Moens matematikus, újságíró, az
Emmánuel Közösség tagja.
Az elõadó feltette azt a kérdést is: le-

het-e szomorú egy keresztény? A vá-
lasz: lehet. A szomorúságának azonban
nemmagába fordulásból, hanem épp el-
lenkezõleg, szenvedõ testvérei iránti
együttérzésbõl kell erednie. „Sírhat,
amikor azt látja, hogy az emberek kiuta-
sítják Istent az életükbõl. Sírhat azok-
kal, akik sírnak, szenvedhet azokkal,
akik szenvednek az éhségtõl, az igaz-
ságtalanságtól vagy a háborútól. Har-
colnia kell értük, hogy eljöjjön Krisztus
királysága. És éppen ekkor találkozunk
Jézus üzenetének különös paradoxo-
nával: ez az igaz szomorúság a valódi
öröm forrásává válik.”

A remény napja

A reményrõl a hit és a szeretet mellett
kevesebb szó esik az Egyházban – pedig

Erdõ Péter bíboros interjút ad az
egyik budapesti bevásárlóközpontban

BÚCSÚZÁS ÉS BEIKTATÁS

MONTREALBAN

Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel után idén szeptember 16. és 22. között
Budapest rendezett Városmissziót. Megtérésre hívó üzenettel szólították meg
a szervezõk a város lakóit egy héten keresztül. Kiléptek a templomok és kolos-
torok falai közül, és a jó ügy szolgálatába állították a zene, a mûvészetek, a tu-
domány, a kultúra eszközeit. Az eseménysorozaton részt vettek a fenti európai
nagyvárosok bíborosai, illetve érsekei, XVI. Benedek pápa küldötteként
Camillo Ruini bíboros, a Római Fõegyházmegye általános helynöke.

Misszió utcákon-tereken

Montrealban szeptember 16-án vasár-
nap délelõtt 11 órakor ünnepi szentmisé-
ben adtak hálát Deák Ferenc SJ 32 éves
szolgálatáért, és örömmel köszöntötték
az új plébánost, Androvich Tamást.
A helyi bíboros érsek, Jean-Claude

Turcotte nevében Michel Parent, a nem-
zeti plébániák püspöki helynöke és Kiss
G. Barnabás OFM püspöki delegátus ik-
tatta be az új plébánost ünnepi szentmise
keretében. A beiktatási szertartás az evan-
gélium, illetve a homília után történt.
A zsúfolásig megtelt templomban a

hívek boldogan fogadták az új plébánost,
és azokat, akik hálával búcsúztak a 32
évig hûséggel szolgáló Deák atyától. Az
eucharisztikus ünneplés zárásaként le-
leplezték a volt plébánosok nevét õrzõ
márványtáblát, aztán a volt és az új lelki-
pásztor mécsest gyújtott az elhunyt plé-
bánosok emlékére.
A szentmisét fogadás követte a temp-

lom alatti nagyteremben. Köszöntõk, gra-
tulációk és hálás szavak következtek. A
Magyar Egyház nevében Erdõ Péter bí-
boros köszöntötte amegjelenteket, és gra-
tulált Tamás atyának, egyben jókívánsá-
gait küldte Deák atyának. A külföldi ma-
gyarok nyugalmazott püspöke, Miklós-
házy Attila szintén levélben fejezte ki jó-
kívánságait és üdvözletét. A külföldi ma-
gyarok lelkipásztori ellátásával megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök, Cser-
háti Ferenc is levelet írt az alkalomra.
Mindhárom üdvözletet Barnabás atya tol-
mácsolta az ünneplõknek.
Felejthetetlen volt a cserkészek bú-

csúzása Deák atyától és örvendezõ kö-
szöntõje Tamás atya érkezése miatt. A
szerzetesi jelenlét végét jelezte Jaschkó
Balázs SJ atya, aki Toronto és környéke
magyarsága nevében idézte a jezsuita
múltat, majd áldásos munkát kívánt az új
plébánosnak.

fr. Kiss G. Barnabás OFM

AKonstanz melletti Hegnében találkoztak október 1. és
4. között szokásos õszi papi konferenciájukon a németor-
szági magyar lelkészek. A csodálatos dél-németországi he-
lyen nyugszik Boldog Ulrika szerzetes, a Szent Keresztrõl
elnevezett irgalmas nõvér.

Az elsõ tanulmányi napon Tempfli Imre, stuttgarti ma-
gyar plébános „Reformok egykor és ma” címû elõadását
követtük nagy figyelemmel. A helyszín sugallatára, jó volt
feleleveníteni újra a XV. századelõ egyháztörténetének fon-
tos eseményét, a konstanzi egyetemes zsinatot (1414–1418)
és a pápaválasztás körülményeit.

Amásodik nap témája amára irányította figyelmünket,
feltérképezve kicsit a nyugati szórványmagyarság lelki-
pásztori ellátásának helyzetét és keresve a jövõbeli megol-
dásokat.

Koncelebrációs szentmiséinken, homiliáiban Cserháti
Ferenc püspök atya bátorított bennünket az áldozatos pa-
pi szolgálatra, melynek egyedüli hiteles forrása és megtar-
tója a mindennapi ima.

Ellátogattunk Konstanzba, ahol megtekintettük a ké-
pen is látható zsinati csarnokot, a hajdani székesegyházat
és megcsodáltuk a virágairól, zöldségeirõl és gyümöl-
cseirõl híres Reichenau és Mainau szigetét, gyönyörû ro-
mán kori templomaival együtt.

Lukács József, Köln

Deák atya (középen) köszöntése. Tõle
jobbra az új plébános, Androvich atya

NÉMETORSZÁGI MAGYAR PAPOK KONFERENCIÁJA

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az õszi cserkészkiránduláson egyre
több szó esett Árpád-házi királyainkról
és szentjeinkrõl. Adta ezt a lehetõséget
Esztergom és Székesfehérvár megtekin-
tése is. István atya sok érdekeset mesélt,
megelevenítve e városfalak között ját-
szódó történelmet. 1000 évvel ezelõtt,
1007-ben született Szent Imre herceg,
Szent István királyunk és boldog Gizella
fia. Születési helye ismeretlen, e két kirá-
lyi városunk egyaránt magáénak vallja.
Nevét nagybátyjától, Henrik császártól
kapta, Henricus, Enricus, Emericus, Im-
re. E név viselõi november 5-én ünneplik
névnapjukat. Édesapja, mivel a trón vá-
rományosának szánta, nagy gondot for-
dított neveltetésére. Az elsõ példa a szü-
lõi ház volt, a királyi pár, akik mindket-
ten az életszentség útját járták,ültették el
gyermekük lelkében a hitet. 8 éves, mi-
kor Gellért bencés szerzetes veszi át ne-
velését. A kis herceg szorgalmasan gyõ-
zi le a betû jelentette nehézségeket, ko-
rán megízleli a tudomány szépségét.
Ügyes kardvívó volt, több csatában igazi

hõs. Történt egyszer, hogy édesanyja
kedvenc városába, Veszprémbe érkezett
és a Szent György kápolnában imádko-
zott. Arra kérte Istent, adja tudtára, mivel
nyerhetné meg leginkább tetszését. A
válasz nem maradt el. – Gyönyörû dolog
a tisztaság és szüzesség, ápold magad-
ban ezeket az erényeket. Adj erõt, ke-
gyelmet megvalósításukhoz én Istenem,
kérte a mennyei erõt a kis herceg. Téve-
dés lenne azt hinni, hogy az ifjú egész
nap csak imádkozott, élte az ifjak vidám
életét. Szerette a társaságot, kedvenc
sportja a vadászat volt.

Egy szeptemberi napon felharsantak a
kürtök, de a vadászatról az ifjú nem tért
vissza. Egy vadkan oltotta ki életét. A
magyar ifjúság évszázadokon át példa-
képét tiszteli benne, fiú cserkészcsapata-
ink viselik nevét.

Mit üzen Imre herceg nekünk, a mai if-
júságnak? Példát ad szorgalomból, kitar-
tásból, lemondásból és emberségbõl. Üze-
netét próbáljuk meg magunkévá tenni.

Judit néni

Gyermekeknek

A MAGYAR IFJAK VÉDÕSZENTJE

Milyen természetes dolog a szentmi-
sében, az Evangélium felolvasása után
így válaszolni: Áldunk téged Krisztus!
Igen, örömhírt hallottunk! De nagyon
sokszor az Evangélium, Jézus szavai,
olyan fenyegetõ eseményekrõl szólnak
(lásd Lk 21, 5-19), hogy kételkedni kez-
dünk: valóban örömhír ez?

Olvastuk: kõ kövön nem marad, hábo-
rúk, lázadások törnek ki, földrengések
lesznek itt is, ott is, éhínség és üldözte-
tés… Krisztus tanítványait elárulják és
bíróság elé hurcolják õket… Ne féljünk?
Egy pillantás a régmúlt idõkbe, talán ki
tud segíteni bennünket, hogy megértsük
Jézus szavait…

A jeruzsálemi templom pusztulására
utal az elsõ jövendölés. Az ókor egyik
építészeti csodája volt ez a templom, a
maga szépségével, hatalmas méreteivel
és gazdagságával. De ami ennél sokkal
fontosabb, kiindulópontja, otthona volt
az egy Isten hitnek ezer meg ezer hívõ

ember számára. Az örökkévalóság jelké-
pe, minden isteni ígéret beteljesedése…
Ennek pusztulásával (Kr.u. 70), egy vi-
lág omlik össze. A Szövetség Istenének
imádása helyébe a kétségbeesés lép...

A második jövendölés a kereszté-
nyek szenvedéseire, üldöztetésére utal.
Hitük miatt pellengérre állítják õket,
széthúzás, ellenségeskedés tör ki még a
családokban is, sõt kínozzák és meg is
ölik õket…

Mi tudjuk már: Jézus szavai a be-
következõ valóságot tükrözik. Nem félel-
met akar ébreszteni hallgatói, tanítványai
szívében, hanem éppen ellenkezõleg: bá-
torít, reményt ad. Minden szörnyû ese-
mény és megpróbáltatás ellenére szilárd
hittel, hûséges kitartással gyõzedelmes-
kedni fognak. „Nem vész el egy hajszál
sem fejetekrõl. Ha kitartotok, megmenti-
tek lelketeket.” Hát nem nekünk is szóló
örömhír ez?

Pál atya

Fiataloknak

NE FÉLJETEK!

a reménység az, ami az elõzõeket erõsí-
ti az emberben. A kongresszus ötödik
napjának délelõttjén az elõadók és a ta-
núságtevõk a reményrõl fejtették ki
gondolataikat. A nap elõadója Nicky
Gumbel, a Holy Trinity Brompton
londoni anglikán egyházközség lel-
késze, az Alpha kurzus kifejlesztõje
volt. Elõadásában felidézte II. János
Pál szavait: „Az ember nem élhet re-
mény nélkül.” Mindenki – a nem hívõ
ember is – reménykedik valamiben. A
világ által felkínált remény azonban,
bár látható és kézzelfogható, mégis
bizonytalan és csalóka. A keresztény
ember reménye – amely Jézus Krisz-
tus megtestesülésén, halálán és feltá-
madásán és a Szentlélek eljövetelén
alapul – láthatatlan, de biztos alapo-
kon nyugszik.

Az Alpha kurzus világszerte elterjedt
evangelizációs forma, az elmúlt húsz év-
ben 152 országban indították el, összesen
33 ezer helyen, közel kilencmillió részt-
vevõvel. A kurzus 10 héten át tart, és a
keresztény hit alapjaiba vezeti be a részt-
vevõket.

A budapesti Városmisszió egyik
csúcspontja volt a péntek esti szentmise,
amelyet Christoph Schönborn bíboros,
bécsi érsek mutatott be a Gellérthegyen.

A szentmisére a város négy pontjáról
indult fáklyás menet: a Bakáts téri
Szent Ferenc-templomtól, a Batthyány
téri Szent Anna-templomtól, a Budai
Ciszterci Szent Imre-templomtól és a
Szent István-bazilikától. A felvonulá-
son és a szentmisén csaknem 15 000
ember vett részt.

A jövõ napja

A kongresszus záróakkordjaként ke-
rült sor a sokak által nagy érdeklõdéssel
várt kerekasztal-beszélgetésre, amelyen
Christoph Schönborn bíboros, bécsi ér-
sek, André Vingt-Trois párizsi érsek,
José da Cruz Policarpo bíboros, lissza-
boni pátriárka, Godfried Danneels bíbo-
ros, malines-brüsszeli érsek és Erdõ Pé-
ter bíboros, esztergom-budapesti érsek
vett részt. A jó hangulatú és sok izgal-
mas témát felvetõ beszélgetést Betlen
János vezette. A kérdések a nap temati-
kájához kapcsolódóan az Egyház jövõjét
feszegették.

A budapesti Városmissziót lezáró
szentmise végén Erdõ Péter bíboros át-
adta a Városmisszió keresztjének máso-
latát Piotr Jarecki varsói segédpüspök-
nek, aki Kazimierz Nycz érsek küldött-
jeként volt jelen a szertartáson, és beje-
lentette, hogy a nagyvárosi missziósoro-
zat folytatódik. A következõ helyszín a
lengyel fõváros, az idõpontot késõbb ha-
tározzák meg.

(A Magyar Kurír alapján)

REMÉNYT ÉS...
(Folytatás az 3. oldalról)

A Külföldi Magyar Cser-
készszövetség (KMCSSZ)
központi vezetõképzõ tá-
borai, a Sík Sándor Cser-
készparkban, mely Buffa-
lótól délkeleti irányban
kb. 2 órányira fekszik, au-
gusztus 2. és 12. között
zajlottak. A Szövetség
idén ünnepli az elsõ ilyen
tábor 60. évfordulóját.

A vezetõképzõ vezetõ-
tisztje, a clevelandi Szent-
királyi Pál öt közös célt
helyezett a KMCSSZ jö-
võbeli vezetõgárdája elé:
kint a természetben cser-
készkedni és ezáltal köze-
lebb kerülni Istenhez; a
10 cserkésztörvény sze-
rint élni, mivel ezekben
foglaltatnak a „játéksza-
bályaink”; magyarul be-
szélni, mert csak így értik
meg egymást a három vi-
lágrészrõl érkezettek; õrsi
életet élni, mivel az õrsi
rendszer a cserkészet
egyik alapja; és ennek ke-
retében életreszóló barát-
ságokat kötni, a vezetés

szakágainak tudományát
elsajátítani, és megtanulni
szolgálni, felelõsséget vál-
lalni.

A Szövetség elsõ veze-
tõképzõ táborát 1947-ben
szervezte. Azóta majd-
nem 600 ilyen tábort tar-
tott, és több mint 9000
cserkész vett részt a ki-
képzésben.

Hét önálló táborban
198 résztvevõ dolgozott a
10 napos vezetõképzõ tá-
bor alatt. A 14–16 éves je-
löltek kiképzésének kö-

zéppontjában a kis cso-
portok, azaz õrsök vezeté-
se, a 17–21 éves jelölteké-
ben a kis csoportok, azaz
rajok koordinálása, és a
22 éven felüli jelöltek ki-
képzésében a nagy cso-
portok, vagyis csapatok
vezetése állt. A tábor éle-
tében részt vettek cserké-
szek Ausztráliából, Brazí-
liából, Kanadából, Német-
országból, az USA-ból és
Venezuelából, de érkeztek
cserkészek Magyarország-
ról, a Felvidékrõl és a Dél-
vidékrõl is.

A táborokat nem csak a
számos elõadás és gya-
korlat tette érdekessé, ha-
nem a 24 órás portyák és
kirándulások is. A tábo-
ron résztvevõ „minta”
kiscserkészek és cserké-
szek lehetõséget adtak,
hogy a cserkészvezetõ je-
löltek valós helyzetben
kipróbálják az újonnan ta-
nult vezetõi fogásokat.

KMCSSZ
Sajtószolgálata

Vezetõképzõ táborok

600 TÁBOR, 9000 CSERKÉSZ

nyesek. Nem annyira a fizikai és fizioló-
giai jelenségre vonatkoznak, hanem in-
kább azok embertani és metafizikai je-
lentõségére. Sok mindent tisztáztunk, vi-
lágosabban meghatároztunk; de az em-
beri értelem mindig fáradságos feladat-
nak találja, hogy a teremtést szemlélve
igazában a Teremtõ lenyomatával talál-
kozunk, az õ kezét érintjük.

Ilyen eszmélõdések mindnyájunkat
imára serkentenek, és a gyakran végzett
ima tartalmát és belsõ motívumait is
megjelölik.

II.
Missziós: Hogy aKoreai-félszigeten

növekedjék a kiengesztelõdés és a bé-
ke szelleme.

Korea összlakossága meghaladja a
70 milliót; kb. egyharmada Észak-, két-
harmada Dél-Korea lakója (ez utóbbi
számból 10 millió a fõvárosban, Szöul-
ban él). Nyugodtan állíthatjuk, hogy a
70 millió koreai óriási többsége (észa-
kon is!) a politikailag keményen és ir-
galmatlanul megosztott haza egységét
és békéjét kívánja. – A lakosság mintegy
8 százaléka katolikus, 20 százaléka
egyéb keresztény. Nemrég eskettem egy

koreai lányt; elbeszélése szerint tágabb
családjában többféle keresztény feleke-
zet képviselve van, a katolikus is (attól
függõen, hogy lakóhelyükön melyik
egyház végzett missziós munkát); õ ma-
ga metodista.

Koreát is mélyen érintette a 2000-es
jubileumi év. A katolikusokat az a vágy
fûtötte, hogy egész népük elõtt hatékony
tanúságot tegyenek Isten Fiának megtes-
tesülésérõl és megváltó szeretetérõl.
Ilyen irányú szervezõdésük felfrissült és
jobban kiépült. Népük (mint a világ úgy-
szólván valamennyi népe) egyre inkább
a gazdasági kibontakozás és jólét rabjá-
vá válik; szükségük lenne arra, hogy rá-
csodálkozzanak az emberlét igazi szép-
ségére és annak velejáróira: a szellemi
kultúrára, a szolidaritásra, az igazi sza-
badságra, a szeretetre, az áldozatos szo-
ciális segítõkészségre. Hosszú és görön-
gyös az út, nagyok a feladatok. A hét év-
vel ezelõtti jubileumi év szellemema is és
holnap is idõszerû.

Ebben a hónapban egy-egy hosszabb
pillanatra lélekben váljunk koreaivá: vá-
gyakozzunk és imádkozzunk azzal a lel-
külettel, amely Közép-Európától hét
órával elõbbre (és keletebbre) élõ eltö-
kélt katolikus testvéreinket eltölti.

Nagy Ferenc SJ

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)

A gyöngyösi Alsóvárosi Ferences Templomban szeptember 22-23-án ünnepelték
a Fájdalmas Szûzanya búcsúját. A szentmisét Majnek Antal munkácsi megyés-
püspök mutatta be, aki ekkor ünnepelte ezüstmiséjét. A búcsún 27 különbözõ
helységben található Mária-szobrot vittek a népviseletbe öltözött fiatalok
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A Mesterek nem pottyannak az ég-
bõl, mindenkinek ki kell járnia az inas-
iskolát.
Kanadában, Vancouverben, barátaim

meghívtak ebédre. „A Picasso-ba me-
gyünk – mondták sokat sejtetõ hang-
súllyal. És hozzátették: Nem fogod meg-
bánni.” Jó név, gondoltam, és az esõs
õszi napon elõre örültem a Picasso – fel-
tehetõen – barátságos légkörének. A lég-
kör valóban barátságos volt. Csupa fia-
tal fiú és lány fõzte és szolgálta fel a
jobbnál jobb ételeket. Szakácstanoncok
közé kerültem: Mégpedig a „nehezen ke-
zelhetõ”, vagyis a problémás fiatalok to-
vábbképzõjébe. A Picasso-ban megta-
nulják a konyhamûvészet minden csín-
ját-bínját, a bevásárlástól az étrendek
összeállításáig, az asztalterítéstõl a fel-
szolgáláson át a helyes viselkedésig. A
tanfolyam sikeres elvégzése után bizo-
nyítványt, oklevelet kapnak és „elõttük a
nagyvilág”. Az iskolának olyan jó híre
van, hogy a végzõsöket már elõre kisze-
melik maguknak az éttermek.
San Diegoban, közel a gyönyörû Bal-

boa Parkhoz, (itt élt Márai Sándor),
szintén tartanak fenn szakácsképzõt. De
azok a fiatalok nem „terápiából” fõznek,
maguk választották a szakácsmestersé-
get. És minden délben, tizenkettõkor,
bárki bemehet és élvezheti aznapi „fel-
adataikat”. A fiatalok kedvesen, egyesek
aggódva, mások rosszul palástolt büsz-
keséggel teszik le a vendég elé kre-
ációikat. Mindig jó, ízletes falatokat kap-
tam, sosem bántammeg, hogy kezdõ kuk-
ták asztalához ültem.
Hadd kanyarodjam át Bajorországba.

Regensburg közelében van a felkapott
Gasthof-Hotel am See. Az ízléses bajor
bútorok, a szép öreg cserépkályhák ott-
honossá teszik a 40 szobás családi vál-
lalkozást. Célja: egyesíteni a vidék sajá-
tosságait a nagyvilág kiválóságaival.
Hogy emellett – több étteremmel közösen
– támogatja és munkájával hozzájárul az
Europa Miniküche, az Europa Mini-
konyha sikeréhez, azt csak véletlenül
tudtam meg.
Az 1989 óta mûködõ Europa Mini-

konyha nem más, mint szakácsiskola,
mégpedig 10-12 évesek számára. „A jö-
võnket csak úgy biztosíthatjuk, ha a tu-
dásunkat és tapasztalatainkat tovább-
adjuk a gyermekeinknek” – jelentette ki
Jürgen Magder nagynevû chef, az isko-
la alapítója. A „továbbadás” menete
pedig a következõ. Havonta egyszer
összejön a 30 érdeklõdõ kisinas a támo-
gató éttermek egyikében, ahol lépés-
rõl-lépésre bevezetik õket az ínyesmes-
terség különbözõ rejtekeibe. A kaotikus
magyar egészségügyi helyzetet figyelve
a program külön érdekessége, hogy a
hat Regensburg környéki étterem mel-
lett az akció támogatója éppen egy
betegbiztosító intézet!
Nicolas Cantrel Párizsból került New

Yorkba. A fiatal szakács jó ajánlólevéllel
érkezett. „New York tárt karokkal fogad-
ta”, hiszen aki a világhírû Alain Ducas-
se-nál tanult, és aki az õ pártfogoltja, ab-
ban eleve meg lehet bízni. Nicolas
Cantrel 2003-ban érkezett New Yorkba
és mindenben megfelelt az elvárásoknak.
Nemrég nyílt meg vezetésével a legújabb
New-York-i „sikk” étterem, a Bobo. Kü-
lön érdekessége, hogy minden, ami a tá-
nyérra kerül, viseli a mai varázsszót, va-
gyis: bio! Itáliából, Francia- és Spanyol-
országból, meg Észak-Afrikából érkez-
nek a legjobb biofalatok. S mintha ez
még nem volna elég, Nicolas biztosítja
vendégeit, hogy a Bobo minden szem-
pontból megfelel a jelenlegi másik köve-
telmény, a zöld igényeinek. Hát csoda,
ha sikere van?

Bitskey Ella, Sarasota

Floridai levél

A JÖVÕ MESTEREI

Az egyik legõsibb európai uralkodócsa-
lád gyermekeként látta meg a napvilágot
1912. november 20-án, az ausztriai
Reichenau melletti Wartholz villában a
Bourbon-ház pármai ágából származó Zi-
ta hercegnõ és a 4 évvel késõbb IV.Ká-
roly néven magyar királlyá és I.Károly-
ként osztrák császárrá koronázott Habs-
burg fõherceg elsõ fiaként. A birodalom,
amelybe beleszületett és amely rövid idõn
belül az elsõ világháborút követõ rövidlá-
tó békekötések nyomán darabjaira hul-
lott, már akkor érezte, hogy napjai meg
vannak számlálva. Miután 1914 nyarán
egy merénylõ Szarajevóban megölte Fe-
renc Ferdinánd trónörököst, édesapja lett
a korona várományosa. Ferenc József
1916 késõ õszén bekövetkezett halála
után õ vette át az államügyek vezetését az
50 milliós Osztrák-Magyar Monarchia
élén. Lapunknak adott nyilatkozatában
Habsburg Ottó elmondta, hogy jól emlék-
szik a Budai Várban tartott hosszú cere-
móniára, mert – mint hangsúlyozta – egy
élénk érdeklõdésû kisgyerek számára az
ilyen események mélyen beivódnak az
emlékezetbe. Ettõl kezdve uralkodónak
nevelték, még azután is, hogy 1918 végén
családjával együtt földönfutóvá lett, majd
pedig emigrációba kényszerült. Életének
közel 9 évtizedét szülõföldjétõl távol töl-
tötte, de sohasem kesergett a múlton, ha-
nem átérezve a név által reárótt erkölcsi
kötelességet, szünet nélkül a jövõ jobbítá-
sán fáradozott. A keresztény értékeken
nyugvó európai egységet részesítette
elõnyben, ezért már a 30-as évek derekán
belépett a Páneurópai Unióba. A Löweni
Katolikus Egyetemen folytatott tanulmá-
nyai éppen Berlinbe szólították, amikor
Hitler átvette a hatalmat, így elsõ kézbõl
tapasztalta a nácizmus embertelen való-
ságát, amelyet azonnal elítélt. Így nem
véletlen, hogy a világháború kezdetétõl
parancsot adtak Berlinben elrablására.
Habsburg Ottó azonban már Franciaor-
szágmegszállása elõtt –Roosevelt ameri-
kai elnök közbelépésére – Washingtonba
települt át és onnan igyekezett enyhíteni
az egykori Monarchia egyre kilátástala-
nabb helyzetén. Egyebek között arra is ju-
tott ideje, hogy a Rotschild család anyagi
segítségével megszervezze mintegy
3000, fõleg zsidó származású osztrák,
magyar, cseh, lengyel és német kijutását
az Egyesült Államokba. A nácizmussal
szemben álló budapesti körökkel Wodia-
ner Andor lisszaboni magyar követ révén

tartotta a folyamatos kapcsolatot. Wa-
shingtonbanminden követ megmozgatott
a szovjet befolyás ellensúlyozására. A há-
ború után Európába visszatérve Lotharin-
gia fõvárosában, Nancyban feleségül vet-
te 1951-benaz ugyancsakmenekült Regi-
na szász-meiningeni hercegnõt. Családjá-
val a bajorországi Starnbergi-tó partján
telepedett le, a villát, amelyben ma is él, a
gyakori, fõleg amerikai elõadókörutak
tiszteletdíjából vásárolta. Miután a 60-as
évek elején lemondott a trónigényérõl,
beutazhatott Ausztriába is. Késõbb fel-
vette a német állampolgárságot és a bajor
Keresztény-Szociális Unió küldötteként
1999-ig, két évtizeden át tagja volt a
strassburgi Európai Parlamentnek. Ebben
az idõben sokan mint a magyar ügyek
félhivatalos parlamenti védelmezõjét te-
kintették, és egyre több budapesti politi-
kus kereste kegyeit. Amikor a 80-as évek
elején elõször kapott magyarországi be-
utazási engedélyt és a tévé élõ adásban in-
terjút készített vele, az utcák szabályosan
kihaltak. Szinte az egész ország látni-hal-
lani akarta azt a történelmi személyt, akit
1945 utánminden hivatalos fórumon csak
ócsároltak és még a Mindszenty bíboros
ellen folytatott kirakatperben is mint nép-
nyúzó felbujtót állítottak be. A kommu-
nista vezetõk váratlan hajbókolása nem
tévesztette meg, 1989 nyarán –Walburga
leányával együtt – jórészt õ szervezte azt
a Sopron melletti „páneurópai” pikniket,
amelynek során több, mint 700 keletné-
met jutott Ausztriába és ezzel döntõ lö-
kést adott a kommunista rendszer össze-
omlásának az NDK-ban is.

Mint hívõ katolikus, Habsburg Ottó
türelemmel viseli a magas kor velejáróit,
de aktivitása ma is, életének 95. évében
is töretlen. Rendszeresen látogatja az
egykori Monarchia országait, elõadáso-
kat tart. Kiváltképpen szívesen találko-
zik a felnövõ nemzedék tagjaival, hogy
átadjon valamit nekik is a sok évtized
alatt szerzett óriási politikai-történelmi
tapasztalatból, egyben pedig óvja õket a
szélsõségek csábításától. Egy interjúban
az Európai Unió kibõvítését nagy álma
megvalósulásának nevezte. Õ, akinek
õsei birodalma felett egyidõben „soha-
sem nyugodott le a nap”, változatlan hí-
ve a teljes európai egységnek és töretle-
nül küzd azért, hogy a unió tervezett al-
kotmányába bekerüljön az utalás földré-
szünk keresztény alapjaira.

Vincze András

HABSBURG OTTÓ 95 ÉVES

Amagyarság kettõs jubileu-
mot ült tavaly: a nándorfehér-
vári gyõzelem 550., valamint
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc ötvenedik évfordu-
lóját, e két jeles eseményre em-
lékezve hirdetett imaévet a
Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia a nemzet lelki
megújulásáért.

„Az eseménydús esztendõ
elmúltával ideje visszatekinte-
ni, megpróbálni összefüggõ
képet alkotni arról, hogy mit

jelentett ez az imaév a magyar katolikus közösség életében” –
írja annak a kötetnek a bevezetõjében Erdõ Péter bíboros, ame-
lyet az engesztelés évének szentelt a Szent István Társulat.

Jó visszaemlékezni a magyarság történetének két ilyen
nagyszerû, az egész nemzetet összefogó eseményére, mint a
nándorfehérvári diadal és az ’56-os forradalom. Különösen jó a
mai idõkben, amikor a bizalmatlanság és az önzés légköre tú-
lontúl eluralkodott hazánkban, amikor már-már reménytelen-
nek érezzük – akár mi, keresztények is – népünk sorsát. A püs-
pöki konferencia úgy látta, ebben a helyzetben kapaszkodót,

kiutat kell mutatnia hívõknek és nem hívõknek, ezért döntött az
imaév meghirdetése mellett.

Az Engesztelõ Imaév sokakat megmozgatott itthon és a ha-
táron túl. Rengeteg imádkozó csatlakozott az engesztelõk
csoportjához, így a központi rendezvények mellett nagyon
sok egyházmegyei és helyi eseményt lehetne lejegyezni,
akárcsak az örvendetesen nagy egyházi és világi sajtóvissz-
hangot. Az emlékkönyv szerkesztõi a bõség zavarát kerülve a
legjelentõsebb, az egész országot érintõ eseményekre kon-
centráltak, s ezt kiegészítve egy kis ízelítõt nyújtanak a továb-
bi programáradatból.

Az imaév megörökítése már csak azért is fontos, mert ahogy
Erdõ Péter is írja a kiadvány elõszavában: „Ez volt az az év is,
amikor megvalósult a nagy álom: több mint egymillió magyar
vállalta, hogy imádkozik nemzetünkért.” A könyv gerincét adó
szentbeszédek mellett XVI. Benedek pápa és II. Alekszij pátri-
árka levelét is olvashatjuk, s a Fatimában végzett engesztelõ
keresztút semmaradhatott ki a kötetbõl, amelyen a bíboros-prí-
más vezetésével több püspök is részt vett.

Az Engesztelõ Imaév eseményei bátorító jelek voltak, hogy
hazánk valódi, mély megújulása elkezdõdhet. Ez a remény és
jövõ fogalmazódott meg a nemrég véget ért Budapesti Város-
misszióban is.

(MKPK Sajtóiroda)

A KÖNYVESPOLCRA AJÁNLJUK
Engesztelõ könyv

Szent István Társulat, Budapest – 2007

ról való elmélkedésre, hogy az táplálé-
kukká váljon, és a hívek saját tapasztala-
tukból mondhassák: Jézus szavai lélek és
élet. Életünk és missziós elkötelezettsé-
günk alapja Isten Igéje kell hogy legyen.
Nem hagyta érintetlenül azt az alap-

fontosságú kérdést sem, hogy az Egyház
hogyan, milyen eszközzel járulhat hozzá
a társadalmi, politikai problémák meg-
oldásához. Ahogy a világ más részein,
úgy ebben a térségben sincs általános
recept. Elmondta azonban, hogy igazsá-
gos társadalom csak igazságos struktú-
rákkal építhetõ, ezek pedig nem jönnek
létre és nem mûködnek anélkül, hogy a
társadalom ne értene egyet alapvetõ ér-
tékekben és abban, hogy ezeket lemon-
dások árán is élnünk kell, akár személyes
érdekeink ellenére. Az igazságos struk-
túrák sosem lesznek véglegesen lezártak
és teljesek, a történelem elõrehaladásá-
val folytonosan meg kell újulniuk. Dol-
goznunk kell azért, hogy ezek mozgató-
rugója állandóan egy emberi és politikai
„ethos” legyen.
Fontos aláhúznunk – tette hozzá –,

hogy ebben az összefüggésben az Egyház
alapvetõ hivatása a lelkiismeret formá-
lása, az igazság védelme, a személyes és
politikai erényekre való nevelés. E célok
és a megmásíthatatlan értékek tanítását
csak függetlenül, politikai pártoskodás
nélkül viheti végbe. Ennek megvalósulá-
sáért XVI. Benedek arra hívta a világi hí-
veket, hogy teljes felelõsségtudattal élje-
nek a közéletben, vegyenek részt a kon-
szenzusok alakításában, és ellenezzék az
igazságtalan döntéseket. A keresztény
élet ugyanis nemcsak személyes erények-
ben nyilvánul meg, hanem társadalmi és
politikai erényekben is. o

IGAZSÁGOS...
(Folytatás az 1. oldalról)

AKAROM
Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcsõ, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az õ érdeme.

Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezõn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendõ, mely könnyet töröl,
Legyek a csend,melymindig enyhet ad,
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.

Reményik Sándor (1890–1941)
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„SZENT ERZSÉBETBÕL HÕS SZERETET ÁRAD”

Egy zarándokút élményei

Szent Erzsébet Isten szeretetében élt,
az evilági dolgok Istent juttatták eszébe –
írta 2006. november 19-én amagyar püs-
pökkari körlevél –, amikor meghirdette
hazánkban a jubileumi évet.
„Ahogy körülöttünk, úgy körülötte is

kavargott a mulandóság, a családi viszá-
lyok, az ármánykodók, a hálátlanok, a
földi boldogság, a szülõföld, a vagyon, a
hatalom – mind jött és ment. Erzsébet
csak imádkozott és derûs maradt. Azon
munkálkodott, hogy „vidámmá tegye az
embereket”. Isten szeretetének sugárzá-
sa ragyogta be egész életáldozatát.”
Igazi modern szent!
Ilyen lelki alapozással kezdtük el ke-

resni Gyõrben, hogyan kapcsolódhat-
nánk egy tiszteletére indított zarándok-
lathoz.
Mivel bottal járó, a 80. évemet taposó

vándor vagyok, barátnõm felajánlotta
csomagjaim terhének átvállalását. Több-
féle próbálkozás után az egyik budapesti
utazási iroda tûnt a legjobbnak: Gyõrben
vesznek fel minket, s hat napig változa-
tos programmal gazdagítják életünket.
Még nagyobb volt örömünk, amikor

megtudtuk, hogy az út lelki vezetõje Bá-
bel Balázs kalocsai érsek lesz.
Zarándoktársunk volt a soroksári, a

kiskunfélegyházi és a szabadbattyáni
plébános is. A negyven fõs csapat egy
nagy családdá kovácsolódott.
Örömünkben nem éreztük fárasztó-

nak az elsõ nap hosszú útját: Bécs–Linz–
Passau–Regensburg útvonalon Velbur-
gig.
Passauban tartottuk az elsõ városné-

zést, ahol lenyûgözött a dóm szépsége.
Ennek a templomnak a védõszentje után
kapta Vajk az István nevet…
Tiszteletünket tettük a Niedernburg

kolostorban, elsõ királynénk: boldog Gi-
zella sírjánál. Ott álltunk a magyar ke-
reszténység ezeréves múltjának egyik
gyökerénél: az Árpád-házi szentek sarja-
dásának bölcsõjénél.
A második napon Bamberg és Eise-

nach szerepelt programunkban. Bam-
berg püspöke Erzsébet nagybátyja volt,
Eckbert, akit a Bánk bánban Petur bán
formál meg. S ide hozták Otrantóból La-
jos õrgróf koporsóját.
Wartburg az elsõ igazi találkozás

Türingiával, Szent Erzsébet második ha-
zájával. Ott természetesen türingiai Er-
zsébetnek nevezik. Wartburg falai még
régiek. Jó volt köztük járni. A díszítések
pompázatosak, a díszterem „fejedelmi”.
Másnap Eisenachban volt konce-

lebrációs szentmise a Szent Erzsébet-
templomban. Elmentünk az evangélikus
Szent György-templomba is, ahol Bach-
ot keresztelték.
Aztán a marburgi Szent Erzsébet-

templom következett. Erzsébet sógora,
Konrád, a német lovagrend nagymestere
építtette hamvai fölé, mert 1236-ban a
szentté avatás után koporsóját áthozták,
„oltárra emelték”.
„Koporsóját II. Frigyes császár és há-

rom érsek vitte a vállán. Frigyes levette

koronáját és a koporsóra helyezte: Ha
nem tudtalak császárnõvé koronázni a
földön, fogadd most hódolatom jeléül,
hiszen Isten országában már királynõ
vagy!”
A templom ma az evangélikusoké. A

sír alsó reliefjén betegek, bénák imád-
koznak. Felül angyal viszi Erzsébet lel-
két Krisztushoz, aki megáldja. Másik ke-
zével koronát nyújt a koporsóban fekvõ
Erzsébetnek. Krisztus mellett Szûz Má-
ria és a templomépítõ Konrád lovag, más
szentek társaságában.
Sajnos a sír és a templom díszes erek-

lyetartója is üres. Olyan sok helyre kér-
ték ereklyéit, hogy itt nem maradt. De
azért letettük nemzetiszalagos rózsánkat
a koporsóra.
Utunk során mindennap volt szentmi-

se, amelyeken lelkesen énekelt a zarán-
dokcsapat.
Ennek kapcsán kedves meglepetés is

ért bennünket. Amikor a marburgi Szent
Péter- és Szent Pál-templom plébánosa
megtudta, hogy magyar érsek jön temp-
lomába misézni, akit zarándokok kísér-
nek, meghirdette az eseményt az egész
környéknek, ezáltal régóta kint élõ ma-
gyarok és német hívek jöttek velünk
együtt ünnepelni. De eljött az érseket kö-
szönteni és vele koncelebrálni a fuldai
püspök is. Igencsak meghatódtunk a
rendkívüli ünnepléstõl.
Az Augsburgig vezetõ úton érsek

atyával végigelmélkedtük, hogy Erzsé-
bet példáján mit jelent Isten jelenlétében
élni a világban. Mert ez a mi hivatásunk
is: a hit, a remény, a szeretet által.
Erzsébet csodálatos jegyes, feleség és

anya volt! Férjével együtt imádkoztak,
együtt fordultak a szegények, a betegek fe-
lé. Csodálatos összhangban éltek. Böjtjeik,
virrasztásaik kettejük bensõ titka voltak.
Mint anya, fontosnak tartotta gyermekeit
Istennek tetszõ módon nevelni.
Erzsébet örömmel adta oda mindenét:

testi, lelki, anyagi erejét. Felkereste a be-
tegeket, az öregeket. Fürdette õket, meg-
varrta ruháikat, levágta hajukat, körmei-
ket, felvidította õket.
Augsburgban csak a dómot tudtuk

megcsodálni, mivel késõn futottunk be,
de azért elsétáltunk a Fõ téri Szent Pé-
ter-kápolnáig, hogy gondjainkat a „cso-
mót oldó” Boldogasszonyra bízzuk.
Július 7-én az Altötting-kegykápolná-

ban vettünk részt hálaadó szentmisén az
útért és a kapott kegyelmekért.
A vasárnapi nap volt az utolsó napunk

a zarándoklaton, és annak szentmiséje is
hálaadás volt.
Fülünkben ma is cseng a jubileumi

évet meghirdetõ püspökkari szózat:
„Minden munkánk és pihenésünk, örö-
münk és bánatunk között keressük az Is-
tent, hogy egymásra is rátaláljunk! Így
mi is megtapasztaljuk, hogy a szeretet
nemmagánügy. A szeretet nem tudmeg-
lenni jótettek nélkül! Gyõzzük le kényel-
mességünket, hogy Szent Erzsébet pél-
dájára mi is Európa szíve lehessünk!”

Silly Magdolna

apostolutódok életében Istennek kell
fenntartania az elsõ helyet.
A püspök imájában különleges helyet

foglaljanak el papjaik, hogy mindig ki-
tartóak legyenek hivatásukban és hûsé-
gesek a rájuk bízott küldetésben. A püs-
pökök továbbá szüntelenül imádkozza-
nak új hivatásokért a szent szolgálat szá-
mára.
A munus sanctificandi, a megszente-

lés szolgálata arra is kötelezi a fõpászto-
rokat, hogy legyenek az ima elõmozdítói

a társadalomban. A nagyvárosokban,
ahol mûködnek, az emberek gyakran
úgy élnek, mintha Isten nem létezne. A
fõpásztorok teremtsenek helyet és alkal-
mat az ima számára.
„Püspökök, legyetek az ima emberei!”

– a pápa ezekkel a szavakkal foglalta össze
beszédének lényegét. Mózeshez hasonló-
an ég felé tárt kézzel imádkozzanak, mi-
közben híveik megvívják a hit jó harcát.
Máriát követve minden nap dicsõítsék Is-
tent üdvözítõ tevékenységéért, amelyet az
Egyházban és a világon kifejt – mondta
végül a Szentatya, majd áldását adta az el-
múlt évben kinevezett püspökökre.
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LEGYETEK...
(Folytatás az 1. oldalról)

hagyja férje közelségét. Azon sem ütkö-
zött meg, ha Erzsébet az asztalnál egy fa-
latot sem evett, mert éppen böjtölt. Az
1225-ben kitört éhínség idején teljes te-
kintélyével mögötte állt, amikor Erzsé-
bet fölnyitotta a kamrákat és hombáro-
kat, és úgymond - „kifosztva” a várat,
segített az éhezõkön.
Erzsébet legbensõbb titka s egyúttal

legvonzóbb vonása az volt, hogy tökéle-
tes összhangot tudott teremteni az Isten
és a férje iránti szeretet között. Szenve-
délyesen szerette férjét, de tudta szeretni
a szegényeket, a koldusokat, a nyomoré-
kokat is. Imádkozott, böjtölt, adakozott
nagylelkûen, szeretettel ápolta a betege-
ket és a leprásokat. Szent Ferenc fiai
1222-ben érkeztek Németországba. Ha-
tásukra Erzsébet azonnal nagy lelkese-
déssel fordult a szegénység ideálja felé.
Férje engedélyével Eisenachban 28
ágyas kórházat létesített.
1226-ban II. Frigyes császár keresz-

teshadba szólította vazallusait. Lajos is
elindult. Erzsébet országa határáig kísér-
te hadba vonuló férjét. Miután nehezen
búcsút vett tõle, egészen özvegynek
érezte magát, és sejtelmében nem csalat-
kozott: 1227. szeptember 11-én Lajos
járvány áldozata lett a dél-olaszországi
Otrantoban.
A hírt alig merték közölni Erzsébettel,

s amikor mégis megtudta, fájdalmában
így kiáltozott: „Jaj, Uram Istenem, most
az egész világ meghalt számomra!” Két
hétre rá, szeptember 29-én megszületett
harmadik gyermeke: Gertrúd.
Lajos halála után Türingia nagyjai

mégis megfosztották özvegyi jussától,
rokonsága kiutálta Wartburgból. Erzsé-
bet Eisenachba menekült és iszonyatos
nyomorban élt. Három gyermekével az
egyik fogadó istállójában töltötte kará-
csony éjszakáját.
Amikor a keresztes lovagok aztán a

bambergi dómba hazaszállították Lajos
földi maradványait, Erzsébet már ott
várta és felnyittatta koporsóját, hogy
még egyszer láthassa szeretett férjét.
Végül Mechtild nagynénje, a kitzin-

geni kolostor apátnõje, és egyik rokona,
Norbert, a bambergi püspök mégis csak
felkarolta Erzsébetet, és kijárták neki,
hogy Marburgban nagyobb javadalom-
hoz jusson. Erzsébet elõbb elrendezte
gyermekeit; Gertrúdot, a szülõk korábbi
fogadalmának megfelelõen, az alten-
burgi kolostorba adta. Aztán két hûséges
szolgálójával, Gudával és Isentruddal
Marburgba ment, a lakatlanná vált vár
mellett sátrat készített magának, és
1228/29-ben felépítette a Franciscus-
hospitált a leprások részére, szegénységi
fogadalmat tett és belépett a ferences
harmadrendbe. Ezentúl teljesen csak a
szegényeknek és a betegnek élt. Így nem
csoda, ha a munka hamarosan elemész-
tette, és 24 évesen, 1231. november
17-én éjszaka elhunyt az Úrban. Két nap
múlva eltemették az általa épített
Franciscus-hospital kápolnájában.
Röviddel késõbb, 1235. május 25-én

IX. Gergely pápa Perugiában szentté
avatta. 1236-ban földi maradványait dí-
szes koporsóba helyezték és átvitték a
róla elnevezett marburgi Erzsébet-temp-
lomba. Ekkor II. Frigyes császár, aki
még Erzsébet életében hiába kísérlete-
zett házassági ajánlatával a 21 éves fiatal
és szép özvegynél, most Erzsébet fõol-
tárra helyezett fejereklyéjét koronázta
meg a császári koronával és ezeket
mondta: „Ha már itt a földön nem koro-
názhattalak császárnõvé, úgy most fo-
gadd a koronát nagyrabecsülésem jeléül:

Te már királynõ vagy Isten országában”.
Tisztelete hamarosan elterjedt és egyre
fokozódott.
300 évvel késõbb, Hesszeni Fülöp õr-

gróf 1539-ben, a reformáció hevében,
mégis feltörte Szent Erzsébet sírját és
földi maradványait szétszórta, hogy így
véget vessen nagy tiszteletének a földön.
Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete
azonban máig sem lankadt, sõt még in-
kább virágzik mint valaha, amint ezt az
idei Szent Erzsébet-év hazánkban és vi-
lágszerte is bizonyítja. Ezt tanúsítja idei
megemlékezésünk is... Erzsébet Isten
iránti szeretetbõl feláldozta életét rászo-
ruló embertársaiért: felkarolta a rászoru-
lókat, a kisemmizetteket, a társadalom
peremére szorult nyomorgókat, a bete-
geket és a kitaszítottakat... Nincs az a ha-
talom, amely elnémíthatná a szeretet e
beszédes hangját... Árpád-házi Szent Er-
zsébet ma is az Isten és az emberszeretet
hírnöke, a hit és a keresztény élet példa-
képe, odahaza és külföldön egyaránt.
A Szent Erzsébet-év kiváló alkalom

arra, hogy a családra irányítsuk a figyel-
met. Szent Erzsébet rövid életében min-
den élethelyzetet megélt: volt gyermek,
jegyes, ifjú házas és anya, volt özvegy,
és volt férjére várakozó feleség. A szol-
gálatkész fiatalok, a hû feleségek, a csa-
ládot gondozó édesanyák, a tevékeny
szeretetet gyakorló özvegyek, a hitüket
komolyan élõ, életszentségre törekvõ hí-
võk példaképe. Példát adott a szent há-
zaséletre, házasságát igazi partneri vi-
szonyban élte meg férjével, számukra
természetes volt a természetfeletti távlat,
azaz a férj nem zsarnokoskodik, a fele-
ség pedig nem az ösztönök tárgya, ha-
nem úgy szeretik egymást, mint Jézus az
Egyházat. Türingiai Lajos és Erzsébet
ma valóban jegyeskurzust, vagy házas-
hétvégét tart; szent házasságuk elõremu-
tató.
„Mi is õtet kövessük, azon legyünk, /

Amit benne dicsérünk, cselekedjük” –
zengi egyik himnusza, majd így folytat-
ja: „Õ szavára, / Kenyérkébõl csupa friss
rózsa vála. / Mindenét elosztó szegé-
nyeknek, / Alamizsnát adván mindenek-
nek. / Hogy kiveték özvegyen jószágá-
ból, /Mégis jót tett másokkal fonásából.”
A himnusz az ún. Rózsa-csodára utal.

Abból az idõbõl, amikor sógora, Henrik
kormányozta a grófságot, elmondják,
hogy Erzsébet változatlanul folytatta jó-
tékonyságát a szegények között. Az
egyik naponHenrik váratlanul tért haza a
vadászatról, és találkozott vele, amint
épp kosárral a karján igyekezett valaho-
vá. Henrik föltartóztatta, és látni akarta,
mit visz a kosárban. Erzsébet engedel-
mesen átadta neki kosarát, amelybe a
szegények számára élelmet csomagolt,
Henrik azonban illatozó rózsákat látott
benne, s megszégyenülve útjára kellett
bocsátania Erzsébetet.
A történetnek szimbolikus jelentése

van: a másokkal megosztott kenyér ma is
megszépíti életünket – friss rózsákat te-
rem. Árpád-házi Szent Erzsébet két leg-
jellemzõbb tulajdonsága a mély vallásos
áhítat és a szegények iránti rendkívüli ér-
zékenység volt. Mindig Isten akaratát
tartotta szem elõtt. Egyszerre volt bol-
dog feleség, gyermekeit szeretõ anya és
a szegények áldozatos gondozója.
Szent Erzsébetnek üzenete van a má-

hoz is: Szeressük Istent és szeressük em-
bertársainkat. Éljünk úgy, hogy ránk is
büszke legyen mindkét nemzet, a német
és a magyar! Ne csak önmagunknak él-
jünk. Vállaljunk újra áldozatot egymá-
sért, a szegényekért, a betegekért, a szen-
vedõkért, és akkor hamarosanmegtapasz-
taljuk, hogy a szeretet rózsát terem; meg-
tapasztaljuk, hogy köztünk él az Isten, s
ahol az Isten, ott szükség nincsen. o

KRISZTUS EGYHÁZÁNAK...
(Folytatás az 1. oldalról)

Európai Magyar Papi Konferencia
2008. május 26–29.



2007. november ÉLETÜNK 7

Bíróság dönt a katedrálisról
A prágai kerületi bíróság döntése

alapján a cseh fõváros székesegyháza, a
gótikus Szent Vitus-katedrális nem ké-
pezi többé a Katolikus Egyház tulajdo-
nát. A bíróság azzal érvelt, hogy a Szent
Vitus-templom és a per tárgyát képezõ
több más ingatlan a csehszlovák kor-
mány 1954-ben hozott határozata értel-
mében az állam tulajdonába ment át és
ez a jogviszony ma is fennáll. Miloslav
Vlk prágai érsek a döntés után közölte,
hogy az Egyház szerint a bíróság a kom-
munista önkényt szentesítette és ezért
fontolóra veszi, hogy az ügyet az
Európai Bíróság elé vigye.

*
A magzatok védelmében

Rigali philadelphiai bíboros óvott az
õs-sejtekkel kapcsolatos kutatás erkölcsi
vetületének elbagatellizálásától. Az
amerikai fõpap nyilatkozatában ismét
síkra szállt a még meg nem született
magzat védelmében. Bush elnök ugyan
a napokban megvétózta az õs-sejttel
folytatott kutatások finanszírozására irá-
nyuló törvényjavaslatot, de a terv szó-
szólói változatlanul mindent megtesz-
nek a kutatással szembeni erkölcsi fenn-
tartások eloszlatására. Rigali bíboros
szerint az Egyháznak sziklaszilárdan
kell fellépnie a változó köntösben
jelentkezõ próbálkozások ellen.

*
II. Alexij Párizsban

II.Alexij orosz orthodox pátriárkát
Párizsban fogadta Nicolas Sarkozy el-
nök is. A magyar származású francia
államfõ az orosz fõpap látogatását az eu-
rópai keresztények közti közeledés kéz-
zelfogható jelének értékelte. A megbe-
szélést követõ nyilatkozatában Sarkozy
szerint II.Alexij útja újabb bizonyíték ar-
ra, hogy a keresztények egyesült erõvel
törekednek a társadalom emberi értékei-
nek megõrzésére egy olyan idõszakban,
amikor az erkölcsi fogódzók eltûnõben
vannak.

*
Németországi mecsetek

Ralph Giordano német író bírálta a
németországi mecsetek építését. A zsidó
származású író szerint sokan úgy tesz-
nek, mintha a világ legtermészetesebb
dolga lenne, hogy német földön gomba
módra szaporodnak a mecsetek. Gior-
dano egy rádiónyilatkozatában úgy vél-
te, hogy az építtetõk valójában törökor-

szági vallási szervezetek, amelyek ezál-
tal idegen földön igyekeznek tért nyerni.
Az író azonban leszögezte, semmi kifo-
gása sincs a mohamedán vallás ellen, de
ellenzi az iszlám palástolt elõretörését a
világban.

*
A civil kultúra jövõje

A fenti címmel Budapesten idén
õsszel is megrendezték azt az értekezle-
tet, amelynek célkitûzése, hogy a részt-
vevõ Kárpát-medencei magyarság, a ha-
zai kisebbségek közmûvelõdési és kultu-
rális civil szervezetei, valamint képvise-
lõik megismerjék egymás munkáját,
megosszák egymással tapasztalataikat és
újabb együttmûködések jöjjenek létre,
amelyek elõbbre vihetik a magyar kultu-
rális civil szervezetek együttmûködését,
gondjaik hatékony megoldását határon
innen és túl.

Vincze András

* * *
Éleszd fel magadban

Isten kegyelmét!
Megtartotta elsõ ünnepélyes fõpapi

szentmiséjét Cserháti Ferenc, az Eszter-
gom-Budapesti Fõegyházmegye nem-
rég kinevezett segédpüspöke, a külföl-
dön élõ magyarok nyáron felszentelt
püspöke. A müncheni Damenstift-temp-
lomban október 7-én tartott szentmisén
Cserháti Ferenc homíliájában hangsú-
lyozta: „Éleszd fel magadban Isten ke-
gyelmét, melyet kézfeltételem által kap-
tál”.Rámutatott: õriznünk kell Szent Ist-
ván-hitünket, anyanyelvünket, kultú-
ránkat. Mint mondta: – Az isteni kegye-
lem élesztgetésének egyik jele, hogy a
hívek rendszeresen részt vesznek a
szentmisén. Imádság nélkül elhidegül,
fagyossá válik Istenhez való ragaszko-
dásunk.

A külföldön élõ magyarok püspöke
egy személyes élményérõl is beszámolt:
szeptember 22-én XVI. Benedek pápa
fogadta a világban nemrég felszentelt
püspököket, akiknek mellkeresztet aján-
dékozott. Ferencpüspök atya számára ez
jelképes értékû: arra ösztönzi, hogy a
szeretet gyõzelmét hirdesse, bármerre
jár! Cserháti Ferenc idén június 15-e óta
a külföldön élõ magyar hívek paszto-
rációját a püspökké szentelés kegyelmé-
vel folytatja, hogy megerõsítse a hitben
hazájuktól távol élõ testvéreit.

Frigyesy Ágnes,München

HÍREK - ESEMÉNYEK

A magyar monda Szvatopluk szemé-
lyét a fehér lóval kötött vásár révén õriz-
te meg az utókor számára. Kétségtelen,
hogy a honfoglalás idején õ volt a mor-
vák fejedelme, bár csak mint a német
császár hûbérese. Országa függetlensé-
gét 871-ben sikerült megvalósítania.

De nem az õ honfoglaláskori törté-
nete lenne mai mondókám lényege, ha-
nem egy másik monda, vagy nevezzük
anekdotának, ami Szvatopluk szemé-
lyével kapcsolatban maradt fenn,
Bíborbanszületett Konstantin (uralko-
dott: 912-tõl 959-ig) bizánci császár
feljegyzésében.

Szvatopluk fejedelem halála elõtt há-
rom részre osztotta országát és három fia
közül az elsõt nagy fejedelemnek téve, a
másik kettõt alája rendelte. Megintette
õket, hogy ne viszálykodjanak egymás-
sal és a következõ példát hozta fel nekik:
három pálcát vett kezébe, összekötötte
õket és odaadta legidõsebb fiának, hogy
törje el. Mikor a fiú nem járt sikerrel, to-
vább adta a másodiknak, majd a harma-
diknak. Õk sem boldogultak a feladattal.
A fejedelem szétoldotta a kötést a pálcá-
kon és egyenként adta oda nekik. Persze

így már minden fáradság nélkül széttör-
ték azokat.

– Vegyetek errõl példát – szólt a feje-
delem – ha összetartók vagytok és szere-
titek egymást, sohasem gyõznek le az el-
lenségek és nem ejtenek rabságba. De ha
három darabra szakítjátok a birodalmat
és nem engedelmeskedtek bátyátoknak,
tönkreteszitek egymást és ellenségeitek
le fognak benneteket tiporni.

Bíborbanszületett Konstantin fel-
jegyzésében még hozzáfûzi: „Szvatop-
luk halála után egy évig békén maradtak
a fiúk, de aztán visszavonás (viszály) és
testvérháború támadt köztük, mire a
magyarok teljesen megsemmisítették
õket és elfoglalták országukat, melyet
most is bírnak”.

A bizánci császár persze csak a múltat
tudta vizsgálni, a jövõbe nem látott.
Utolsó szavai: „...melyet máig is bírnak”
– ma nem állják meg helyüket.

(Tóth Béla: A magyar anekdotakincs
címû munkájából átvett szöveget jelenték-
telenül rövidítettem és a régies írás és kife-
jezésformát a ma beszélt nyelvezethez il-
lesztettem – bevallom nem szívesen.)

Ramsay Gyõzõ

SZÁJRÓL SZÁJRA
Szvatopluk és a fiai

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

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

A szerkesztõség

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

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

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

A hirdetések befizetésének határideje
legkésõbb a hó 10-ig!

Hirdetéseket csak a hirdetési díj
befizetése után közlünk!

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

Az idei aacheni, hétévente szervezett
zarándoklatot megelõzõ hónapokban,
internetes olvasmányaim közepette, érde-
kes információra lettem figyelmes. Egy
mindenki számára elérhetõ magyar levele-
zõ listán (www.magyaronline.net/forum),
rövid írást tettek közzé, hogy a közeli
Andernachban egy „magyar kereszt” ta-
lálható a XIV. századból. Elkezdtem
keresni az errõl fellelhetõ adatokat, me-
lyeket ezennel szívesen megosztok
Önökkel:

Az andernachi Liebfrauenkirche ro-
mán stílusú plébániatemplom szentélyé-
ben látható ún. „Ungarnkreuz” a pestiske-
resztek csoportjába tartozik, melyet való-
színûleg magyar zarándokok használtak
Aachenbe zarándokolva. A kifeje-
zésgazdag feszület nem a mindenki által
ismerõs formát mutatja, hanem villához
hasonló ágkereszt, melynek felsõ ágain
pihen a corpus. Krisztus szenvedõ alakja
egészen plasztikus módon van rajta meg-
formálva, ahol a test vonaglik és véres
nagy sebek látszanak. A kereszt mûvészi
mondanivalója: Ha õsszüleink az Élet fá-
járól szakítva vétkeztek, Krisztus a világ
fáján értünk vállalt szenvedésével és ha-
lálával megváltott minket. Krétai Szent
András püspök a kereszt ezen teológiai
mondanivalóját így fejezte ki: „Ha a mi
Életünk nem lett volna rászegezve, akkor
az oldalából nem törtek volna elõ a halha-
tatlanság forrásai... bûneink adóslevele
sem lenne még összetépve; nem lennénk
szabad emberek s az élet fájának gyümöl-
csét se ízlelhetnénk meg.”

A zarándokok a Rajna-vidéki szaka-
szon Frankfurt és Aachen között egy jól
ismert kereskedõutat használtak, mely-
nek mentén Andernachban a magyarok-
nak zarándokfogadóban volt lehetõsé-

gük megszállni. Külön alapítványok
gondoskodtak az utasok ellátásáról. Itt
õrizték évszázadokon keresztül a ma-
gyar zarándokok keresztjét és zászlóját.

Minden valószínûség szerint már
Szent István korában zarándokoltak ma-
gyar keresztények Aachenbe, hiszen Ist-
ván király az egyik magyar zarándokhá-
zat Aachenben építtette. A magyar za-
rándoklatok elsõ írásos nyoma 1221-bõl
származik. Rendszeressé Nagy Lajos ki-
rály tette õket. A XIV. század közepére
már olyan arányokat öltött a magyarok
aacheni zarándokjárása, hogy a zarándo-
kok részére Nagy Lajos királyunk
1367-ben Szûz Mária és az Árpád-házi
szentjeink tiszteletére Magyar Kápolnát
alapított, mely ma is Nyugat-Európa
közismert magyar kápolnája. A zarán-
doklatot II. József császár 1776-ban til-
totta be.

A rendszerváltás óta ez a hagyomány
Magyarországon újra éledni látszik. A
tavasz folyamán a Rajna-menti magyar
katolikus közösségünk is megtekintette e
keresztet, melyet érdemes felkeresni.

Lukács József, Köln

*

Weöres Sándor

Kereszt-árnykép
A kereszt felsõ

ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:

„itt van a te utad”

a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:

„vigyázz: õr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy,

szabad”

a keresztnek alsó
ága földre mutat:

„veszõdj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat.”

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

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

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

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

Rottenburg-Stuttgart-i Egyházmegye: Mi-
sézõ helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim, Ba-
lingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen, Re-
utlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen, Wein-
garten, Heidenheim, Friedrichshafen, Mun- der-
kingen, Ulm, Biberach. Érdeklõdni: P. Gyurás Ist-
ván SJ, Ungarische Katholische Gemeinde, Al-
bert-Schäffle-Str. 30, D-70186 Stuttgart. Tel.:
0049-711/2369190 E-Mail: missio@ ukgm-stgt.de
v. istvan.gyuras@ukgmstgt.de www.ukgm-stgt.de

Würzburg-i Egyházmegye: Misézõ hely:
Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Telefon:
0049-931/38 62 43.

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

OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László fõlelkész,

Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186Róma.Telefon: 0039-06/684-2620.
Misézõ helyek: Róma – minden hó utolsó vasár-
napján 11-kor, S. Maria dell’ Orazione (Via Gi-
ulia,kivéve júl., aug., dec.) és a Szent Péter-bazi-
lika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában
minden kedden 7.45-kor. Milánó – minden hó el-
sõ vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium (Via
Tonale 19, kivéve jan., júl., aug., szept.). Magyar
misék helye: Bologna, Catania, Padova, Palermo,
Parma, Torino.

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

SVÁJC
Zürich:Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

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

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

MAGYARNYELVÛSZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

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

ANGLIA:
London: Virágh József fõlelkész, Hungarian

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Msgr. Molnár Ottó fõlelkész, szent-

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

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission
Catholique Hongroise, 302, Avenue Jean Jaures,
F-69007 Lyon, Tel.: 0033-4/78 501636

NÉMETORSZÁG
Augsburg-i Egyházmegye: Misézõ helyek:

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

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

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

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

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

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

HIRDETÉSEK

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

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

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

Idõsek ápolását,házvezetését vállalja 24 órá-
ban empátiával bíró, leinformálható, németül is
beszélõ magyar hölgy. T.: 0176/54-52-81-20.

Jómegjelenésû, kedves, anyagilag rendezett
budapesti nyugdíjas hölgy (még aktív dolgozó),
megismerkedne vidám, életkedvelõ 60-67 éves
úrral. Találkozás lehetséges a rosenheimi barát-
nõmnél is (0049-(0)8031/35 76 71). T.: 0036-1/
30 20 703.

Eladó Vörsön, Keszthely közelében, 2 db.
közmûvesített építési telek, ösz. 6.000 m

2
. T.:

0033-237/462 802, E-mail: agnesterek@aol.com
Németországban élõ, vajdasági magyar nõ

(62), korban hozzá illõ õszinte és komoly kapcso-
latra vágyó társat keres. Jelige: „Rózsa”

Eladó Budapesttõl 35 km-re, egy termálfür-
dõs, lovardás szálloda közvetlen szomszédságá-
ban fekvõ, 1997-ben épült 140 m

2
lakóterületû

családi ház, 4000 m
2
gyümölcsfákkal beültetett

telekkel. Irányár: 90 ezer EUR. Érdeklõdni:
0049-(0)6221/77 59 81.

44 éves hölgy,ápolást, idõsek/gyerekek gondo-
zását, házvezetést vállal. T.: 0151/14 42 65 23. 0

A Magyar Egyházi Könyvklub

karácsonyi kínálatából

Betlehemi csillag

Válogatás a magyar- és a vi-
lágirodalom legszebb kará-
csonyi elbeszéléseibõl, ver-

seibõl, imádságaiból
7,50 EUR / 10,34 USD

Katolikus
Kalendárium 2008

Részletes naptárral, a névna-
pok jegyzékével, sok érdekes
írással, viccekkel és rejtvénnyel

1,23 EUR / 1,69 USD

Szeretõm, földem,
Erdély

A kötet a magyar líra Er-
dély-tárgyú költészetének
legjavát vonultatja fel
8,29 EUR / 11,44 USD

VALLÁSOS KÖNYVEK

Biblia (nagy családi)

Ó- és Újszövetségi Szentírás
a Szent István Társulat kiadá-
sában, biblianyomó papíron,
aranyozott mûbõr kötésben
16,63 EUR / 22,93 USD

Képes Biblia

Az 520 színes oldalas könyv
bibliai szemelvényeket tar-
talmaz összekötõ szöveggel.
Fõleg gyerekeknek ajánljuk
33,75 EUR / 46,55 USD

Pio atya 1–2.

2 x 8,29 EUR / 11,44 USD

Teréz anya 1–2.

2 x 8,29 EUR / 11,44 USD

Szent Rita 1–2.

2 x 8,29 EUR / 11,44 USD

Az Árpád-ház szentjei

Magyar Zoltán mûve olyan
kézikönyv, amelynek min-
den magyar Olvasó könyves-

polcán ott a helye
15,83 EUR / 21,84

DVD-FILMEK

Szent Péter 1–2.

2 x 8,29 EUR / 11,44 USD

Don Bosco 1–2.

2 x 8,29 EUR / 11,44 USD

Szent Antal

12,46 EUR / 17,18 USD

A KÖNYVEK ÉS A DVD-K MEGRENDELHETÕK:

Magyar Egyházi Könyvklub, H–1075 Budapest, Károly krt. 1.

Telefon: (00-36) 1/328-0196, 30/568-4539 Fax: (00-36) 1/328-0198

E-mail: maximil@t-online.hu

Rendelés után kiszámoljuk és elküldjük Önnek a kiadványok és a szállítás
árát, s megküldjük a bankszámlaszámunkat is. A megrendelt kiadványok árát
banki átutalással elõre kérjük befizetni. A pénz beérkezése után 3 napon

belül postára adjuk a csomagot.

www.egyhazikonyvklub.hu


