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Az európai magyar katolikusok lapja

„EURÓPA FÖLDJE IS VÉRTÕL ÁZTATOTT”

„CSAK ÚGY VÁLUNK
KERESZTÉNNYÉ, HA
HITÜNK ÁTALAKUL
SZERETETTÉ”

Erdõ Péter bíboros beszéde az Afrika-szinóduson

A pápa bevezetõ elmélkedése
az Afrika-szinóduson
XVI. Benedek október 5-én, 9 órakor a
vatikáni szinódusi aulában elmélkedésével
nyitotta meg az Afrikával foglalkozó püspöki szinódus elsõ általános ülését.
A Szentatya arra hívta a szinódusi
atyákat, hogy az üléseken szívük nyitott
legyen a Szentlélekre. „A világról alkotott valamennyi elemzésünk elégtelen, ha
nem Isten fényével nézünk rá, ha nem ismerjük fel, hogy minden igazságtalanság, korrupció alapjában ott húzódik egy
nem igaz szív, mely elzárja magát Istentõl.”
A harmadik imaóra himnuszára utalva – amelyet az ülés elején imádkoztak el
–, a pápa a Szentlélek három lényeges
ajándékáról beszélt. Az elsõ a „gyónás”,
azaz az ember kicsinységének beismerése Isten elõtt, mely egyúttal hálaadás is
Isten ajándékaiért. „A tudományos és
technológiai dolgok sokba kerülnek. Isten azonban ingyen adja önmagát. Az
élet legnagyobb dolgai – Isten, a szeretet, az igazság – ingyenesek, és azt mondanám, hogy gyakran kellene errõl elmélkednünk.”
A Lélek második ajándéka, az elsõbõl
ered: miután az ember felfedezi az Istennel való bensõséges kapcsolatot, teljes
lényével kell errõl tanúságot tennie.
„Fontos, hogy a kereszténység nem gondolatok összessége, nem filozófia, vagy
elmélet, hanem életmód, szeretet. Csak
úgy válunk kereszténnyé, ha hitünk átalakul szeretetté. A mi Istenünk egyrészrõl a Logos, az örök értelem, ez az értelem azonban egyben szeretet is. Nem
száraz matematika alkotja a világegyetemet: ez az örök értelem tûz, szeretet. Már
saját magunkban is meg kellene valósulnia az értelem és a szeretet, a hit és a szeretet egységének.”
A harmadik ajándék is kapcsolódik a
másik kettõhöz: Isten szeretetét hírül kell
adni az emberiségnek, minden embernek. „A szeretet nem egy egyéni dolog,
hanem egyetemes. Egyetemes és konkrét.
Ténylegesen meg kellene szüntetni a határokat etnikumok, és vallások között, és
minden szükséges, konkrét lépést megtéve, nyitottá tenni azokat Isten egyetemes
szeretetére.”
o
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Árpád-házi Szent Erzsébet
Feszty Masa (1895–1979) festménye
R. k. templom, Domaháza

ÁRPÁD-HÁZI
SZENT ERZSÉBET
A nõi szív összes bájával és vonzalmával, a középkor mély kereszténységének szigorával, változatos fiatal élet varázsával, s az égbe emelkedõ erény érettségével lép elénk. Tizennégy évesen már
hitves, tizenkilenc évesen özvegy, huszonnégy évesen halott Erzsébet, a kereszténység öröme és dicsõsége.
Kisgyermek korában, amikor még olvasni sem tudott, már a templomban térdelt. Hibáit érzõ szívvel tette jóvá. Késõbb sem imazsámolyon, hanem a földön térdelt. Levette fejérõl koronáját,
mert megakadt a szeme Krisztus Urunk
töviskoronáján. Megvolt benne az istenfélelem, s a hozzá való vonzódás érzéke,
az Isten jelenlétének, az áhítatnak s a felebaráti szeretetnek érzéke, a könyörület
és odaadás érzéke. Ezt a finom, bensõséges életet hintette szét környezetére is.
Mit csodáljak benned, Árpád-házi
Szent Erzsébet? Azt az örökszép hitéletet, amely a világból felsõbb, tisztább
fénybe emelt, vagy kedves lelkületedet,
amely erõszak nélkül mindent eligazított, eltûrt, lebilincselt és legyõzött?
Azt-e, hogy huszonnégy évesen már bejártad a Golgotát és a paradicsomot? Azt,
hogy a szegénység köpenyét többre becsülted a császári koronánál?
Harmónia, Te Deum, Glória a Te
egész életed, Istennel egyesült, gazdag,
fogékony lelked élete.
Szent Erzsébet, segíts engem, a Te
tisztelõdet Isten kertjébe, hogy a lelkem
ott feseljen ki, viruljon és illatozzék.
Amen.
(Prohászka O. alapján)

A római Szent Péter-bazilikában ünnepélyes szentmisével nyitotta meg XVI.
Benedek pápa az Afrikával foglalkozó második püspöki szinódust. Október
5-tõl három héten át 244 szinódusi tag, köztük 197 afrikai püspök tanácskozott
az Egyház kiengesztelõdésért, igazságosságért és békéért végzett szolgálatáról a
fekete kontinensen. A tanácskozásra a tagok egy részét maga a Szentatya nevezte ki, köztük Erdõ Péter bíborost, esztergom-budapesti érseket, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnökét. A bíboros a szinódus elsõ napján szólalt
fel: mindenekelõtt tolmácsolta az európai fõpásztorok szívélyes üdvözletét, emlékeztetve rá, hogy a földrész püspöki konferenciáinak elnökei azokban a napokban tartották plenáris ülésüket Párizsban.
A találkozón beszámoltak arról a közös munkáról is, amelyet a CCEE és a
SECAM – az afrikai és madagaszkári fõpásztorokat tömörítõ szimpózium – végez. Különbözõ afrikai és európai országokban kerül sor ezekre a megbeszélésekre, amelyek olyan témákkal foglalkoznak, mint a migráció, a rabszolgaság.
Erdõ Péter bíboros ezután megállapította: „Európa földje is vértõl áztatott”.
Amikor a berlini fal leomlása után a
földrész nyugati és keleti részének lakói,
fõleg a katolikusok, szabadon találkozhattak egymással, tudomást kellett venniük közös történelmünk összetettségérõl. Fõleg a kelet-európai népek, törté- vek kiengesztelõdését, az emlékezet
nelmük során gyakran úgy érezték, hogy megtisztítását és az építõ testvériséget.
Gyakran éppen a katolikus fõpásztogyarmati helyzetben vannak és kizsákmányolják õket. Még a modern kor elsõ rok azok, akik elsõként nyilvánítják ki a
évszázadaiban is Délkelet-Európa egyes kiengesztelõdés jeleit, mint ahogy ezt a
falvainak egész keresztény lakosságát német és a lengyel püspökök tették. Kiengesztelõdésük nagy gesztusát kezdetben
ázsiai rabszolgapiacokra hurcolták el.
Európa közelmúltjának történelme társadalmaik számos csoportja értetlenül
számos sebet hagyott maga után, amelyek fogadta. Az említett kor néhány nagy teomég távolról sem gyógyultak be teljesen. lógusa, különösen Joseph Ratzinger,
Az emberiség történelmében legtöbb szenvedélyes szavakkal védelmezte ezt a
életáldozatot követelõ II. világháború prófétai tettet. Az utóbbi években a kienután a nyugat-európai népek közül a né- gesztelõdés és a testvériség hasonló geszmetek és a franciák, olyan katolikus poli- tusaira került sor többek között Lengyeltikusok, mint Robert Schumann, Konrad ország és Ukrajna, Szlovákia és MagyarAdenauer és Alcide De Gasperi alapvetõ ország között.
A tömegtájékoztatási eszközök gyaksegítségével megtalálták a békés együttélés és a mélyen gyökerezõ kiengesztelõ- ran nem szentelnek elegendõ figyelmet
dés útját. Ma Európa középsõ és keleti ezeknek az eseményeknek.
(Folytatás a 8. oldalon)
térségére vár a feladat, hogy keresse a szí-

ÉBEREN KELL VÁRAKOZNUNK
Karl Rahner elmélkedése
Isten érkezésének erre az órájára éberen kell várakoznunk. A váratlanság végül is nem szabad, hogy meglepjen, hisz
a halandó ember nem veheti rossznéven
Istentõl sem, ha neki is szüksége van bizonyos idõre, míg elkészíti számunkra
életünk ennyire döntõ helyzetét.
Ezért aztán várakozásunk és készenlétünk, mely így a mindenünk, nem valami olyasféle elfoglaltság, melyet mindennapi munkánk mellett ûzhetünk, bár
jóllehet, ehhez a mindennaphoz kapcsolódik a hétköznapi, kifejezetten vallásos
életünk.
Ezt is feltételezve, a hétköznap a maga hétköznapi erényeivel a sorsunkat eldöntõ nagy órákra várakozó készenlét
ideje. Innen nyerik megkétszerezett komolyságukat, sorsdöntõ jelentõségüket a
hétköznapi erények.
Természetesen nem lehet kijelenteni:
az, aki „derék és jámbor” módon, eré-

nyesen éli mindennapjait, az bizonyosan
megállja majd helyét az éltre és halálra
szóló nagy helyzetekben is. A helytállás
kegyelme olyan, melyet senki sem érdemelhet ki csupán mindennapjaival.
Ugyanakkor mégis a mindennapok
mutatják meg az utat, melyen fel kell készülnünk a döntõ helyzetekre. Épp a hétköznapi életben ajándékozhat meg Isten
a nehéz helyzetekben szükséges kegyelemmel.
De Isten bölcs elõrelátása szerint az is
megtörténhet, hogy aki mindennapjaival
nagyon középszerûen vagy rosszul birkózik meg, mégis a nagy órán kiállja a
próbát. Ilyen kegyelem is van.
Mégsem szabad vakmerõen erre várnunk, a kicsi dolgokban kell bátornak
lennünk, hogy remélhessük: Isten a nehéz órákban szükséges bátorság kegyelmét is nekünk ajándékozza. Ezért nélkülözhetetlenek a hétköznapi erények. o
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LENNE EGY KÉRDÉSEM...
„Jézus – igen, Egyház – nem!”
Ez a mondás nem új találmány. Néhány évtizeddel ezelõtt hallottam elõször, mégpedig németül. Abban az
idõben a fiatalok egy csoportjának
volt a csatakiáltása, amivel ellenszenvüket akarták kifejezni az Egyház,
mint szervezet iránt. Ez persze sokrétû fogalom. Kiindulópontként az
Egyház németországi (katolikus és
evangélikus) megjelenési formája
szolgált. Nem lehet nem észrevenni,
hogy a keresztény egyházak az állami
szervekkel párhuzamos rendszer keretében mûködnek, a felettes hatóság
benyomását keltik, jól fizetett alkalmazottakkal, bürokratikus szabályokkal, hivatalos órákkal és kötelezõ
anyagi hozzájárulással, az egyházi
adóval, amelyeket – ez a német különlegesség – az állam hajt be egy füst
alatt az összes többi adóval, majd átutalja az illetékes egyház kontójára.
Mondanom se kell, hogy mindez az
NSZK-ban hibátlanul mûködik, német alapossággal, pontossággal és
megbízhatósággal. De éppen ez a baj.
Efféle egyházról a fiatalok (és nemcsak õk) nem akarnak hallani. A radikálisok köztük egyszerûen kilépnek
az Egyházból.
Mindez – és ezt nem gyõzik hangsúlyozni – nem jelent vallástalanságot, különösen nem a kereszténység elutasítását. Ezért „Jézus – igen!”: elfogadják tanítását, fõként a felebaráti szeretetrõl, segítõkészségrõl, az erõszak kikapcsolásáról, de nem akarják, hogy az Egyház, illetve annak képviselõi beleszóljanak az
életükbe és elõírják, hogy mit kell tenniük és mit nem, mit szabad és mit nem.
Elvárják, hogy felnõttként kezeljék a hívõ embert, aki lelkiismerete szerint dönt
és rendezi be az életét.
Van ebben a gondolatmenetben valami megejtõ, mert nem alaptalan. Egyes
szempontjait érdemes fontolóra venni.
Ugyannyira, hogy maga II. János Pál pápa, amikor egyszer fogadta a német püspököket, beszédében nagy elismeréssel
nyilatkozott a Német Katolikus Egyház
precíz mûködésérõl, szervezetei hatásos
tevékenységérõl, de a végén feltette a
kérdést: „De hol a Lélek?”. Ezzel a pápa
rátapintott arra a veszélyre, melyet a német perfekcionizmus az Egyház számára
jelenthet: ha hiányzik a Lélek, az Egyház
elveszti a lényegét.
Az Egyház hibái
Amit eddig mondtunk, a Német Katolikus Egyházra vonatkozik. Sajátos helyzetébõl sajátos problémák adódnak. Ezeket nem lehet egy az egyben összevetni a
Világegyházban felmerülõ nehézségekkel. A közös csupán annyi, hogy hibák
mindenütt történnek, de történtek is az
Egyház kétezer éves történelme során
mindenkor. Ennek magyarázata rendkívül egyszerû és kézenfekvõ.
Amióta az Egyház alapítója, Jézus
Krisztus – az evangéliumok beszámolója
szerint – felment a mennybe, az Egyház
tagjai kizárólag emberek voltak. Voltak
köztük rendkívüli tehetségek, kiváló
egyéniségek, Istenbõl és Istenben élõ
lánglelkû szentek, de nem volt köztük
egyetlen angyal sem. Amibõl az következik, hogy bármit gondoltak, mondtak
vagy tettek, az magán hordta emberi mivoltuk minden pozitív és negatív jegyét.
Más szóval: az Egyháztól nem lehet elvárni, hogy tagjai ne kövessenek el hibát,
sõt bûnöket, annak ellenére, hogy az
Egyház célja pontosan ez: megmutatni
az utat, amely Istenhez vezet, egyre inkább kiküszöbölve a hibákat és elkerülve
a bûnöket. Mert ezt a feladatot kapta alapítójától, hogy tovább vigye az idõben a

Megváltás mûvét, amelyért emberré lett,
és amelyet a Kereszten beteljesített.
1. A történelemben. Aki csak egy kicsit is ismeri az egyháztörténelem elmúlt
két évezredét, tudja, hogy alig volt korszak, amelyben nem történtek megdöbbentõ hibás döntések, erkölcsi kisiklások, Jézus tanításának félreértése, vagy
félremagyarázása. És mindez igen gyakran a legjobb szándékkal. Hányszor esett
meg, hogy a tanítás tisztaságának védelmében megfeledkeztek a legfontosabb
parancs, a szeretet megvalósításáról, tehát az igazság iránti szeretet révén elbukott a szeretet igazsága. Gondolok itt a
különféle eretnekségek elleni háborús
megmozdulásokra, a tévtanok hirdetõi
elleni kegyetlenségekre, hatalmi visszaélésekre.
Így aztán olyanok, akik az Egyház által
a történelem folyamán elkövetett hibákat
szokták mérgesen vagy kéjelegve felsorolni, nem kell, hogy megerõltessék magukat: akad belõlük elég. Persze vannak
olyan sokat hangoztatott vádak is, amelyekrõl a modern történeti kutatás kiderítette, hogy az Egyháznak vajmi kevés része volt bennük, ilyen például az inkvizíció kegyetlenségei, vagy a boszorkányperek. De ettõl függetlenül van elég olyan
vétség, amely miatt az Egyház mea
culpázhat. Tudjuk, hogy II. János Pál meg
is tette. Semmi esetre sincs értelme tényeket letagadni, vagy mindenáron kimagyarázni. Bármennyire szomorú és fájdalmas, az õszinte beismerés és bánat elõbbre visz, mint valamiféle mentegetõzés,
vagy magyarázkodás.
2. Korunkban. Ha valaki támadni
vagy kritizálni akarja az Egyházat, biztosan talál olyasmit, amibe beleakaszkodhat. Hozzá tehetjük azonban, hogy ilyen
egyre kevesebb van, részben azért, mert
amit kifogásolnak, egyházi szempontok
szerint nagyon is meggondolandó (például XII. Piusz látszólagos hallgatása a
zsidó holokauszt ügyében), részben pedig, mert olyan tanítást vagy erkölcsi
szempontokat érint, amelyek az adott
pillanatban az Egyház által leszögezett
álláspontot képviselik (például abortusz,
születésszabályozás, válás).
Ettõl külön kell választani az olyan hibákat és bûnöket, amelyekért egyes egyházi személyek felelõsek. Köztük elsõ
helyen kell említeni a fõleg az Egyesült

Államokban és Kanadában nyilvánosságra került szexuális visszaéléseket papok és egyházi alkalmazottak részérõl,
fiatalkorúakkal szemben. Ez rendkívül
súlyos, és egyházi felettesek részérõl
azonnali közbelépést követel meg. Lehet, hogy egyes fõpásztorok e téren túl
lassan reagáltak, hogy elkerüljék a botrányt. Persze idõközben az is kiderült
egyes esetekben, hogy mondvacsinált
„botrányok”-ról volt szó, és egyes sajtóorgánumok és bizonyos személyek a háttérben üzletet akartak csinálni. Egyébként azon is érdemes elgondolkodni,
hogy hasonló esetek, amelyek kimutathatóan sokkal nagyobb számban fordulnak elõ állami intézményeknél, kollégiumokban, ifjúsági szervezeteknél és más
vallások szerveinél, miért nem kapnak
akkora nyilvánosságot. A dolgot nem
kell és nem is lehet szépíteni, de nyilván
nagyobb gondot kell fordítani a papnevelésnek erre az oldalára.
„Az Egyház útja az ember”
Ezt a mondatot II. János Pál pápa elsõ körlevelében találjuk. Arra mutat rá,
hogy az Egyház számára nemcsak
megterhelés, hogy csak emberekbõl áll
s ennélfogva hordozza azok gyöngeségeit, hanem küldetés, hogy az embereket Jézus Krisztus által Istenhez vezesse. Ismét csak az egyháztörténelem ébreszt rá, mennyi áldás, milyen kegyelemáradat töltötte be a világot az elmúlt két évezred során. Minden hiba és
vétek eltörpül, ha összehasonlítjuk azzal a temérdek jóval, amit az emberiség
az Egyháznak köszönhet, és ezt annak
ellenére, hogy kizárólag emberekbõl
áll. De ez az emberekbõl álló Egyház
mégis több, mint az emberek összessége, mert benne él és mûködik láthatatlanul, de valóságosan Jézus Krisztus.
Pál apostol az Õ titokzatos testének nevezi, amely által él és ad életet. Ezért
értelmetlen a címként szolgáló mondás: „Jézus – igen, Egyház – nem”. Jézus és az Egyház egységet alkot, sõt
egyetlen valóság, nem választható
széjjel. Mert ami benne emberi, azt
minden korlátoltság ellenére Jézus
tartja fenn: a szentségek által már most
belekapcsolja az embert az Õ isteni életébe. Ez az a mag, amely majd egyszer
teljes virágba borul.
***
Mit csináljunk hát ezzel a szegény bûnös Egyházzal? Ugyanazt, amit Jézussal,
mert Õ az, aki megtisztítja, aki széppé,
ragyogóvá teszi. Szeressük igazán, mert
általa és benne Jézust szeretjük.
Frank Miklós

KETTÕS ÜNNEP STUTTGARTBAN
Szeptember 20-án ünnepelték a gesek az igaz hithez, amelyet Szent
stuttgarti Szent Gellért magyar katoli- Gellért hirdetett, és amelynek igazsákus egyházközség védõszentjének, gáról vértanúságával tett tanúbizonySzent Gellért püspöknek és vértanúnak ságot.
A szentmise utáni agapé keretében
az emléknapját, és elsõ alkalommal látták vendégül a külföldi magyarok lel- Cserháti püspök elbeszélgetett a Würtkipásztori ellátásával megbízott Cser- temberg tartomány 13 részegyházából
háti Ferenc esztergom-budapesti se- érkezõ magyar hívekkel. Az ünnepi
alkalmon a Glogédpüspököt, aki
ria cantus ifjúa szentmise fõsági énekkar,
celebránsa volt.
Faludi Edit, NyesSzentbeszédéte Lilla, Kocsis
ben a fõpásztor –
Judit és Horváth G.
a Magyar KatoliOttó mûvészekvékus Püspöki Kongeztek zenei szolferencia legutóbgálatot; a szervezés
bi körlevelét idézaz egyházközség
ve – a hit mai elcsoportjainak és
hajlásairól beszélt, majd arra
klubjának munkérte híveit, hogy
káját dicséri.
a nyugati szétTempfli Imre
szórtságban is ma- Szentbeszédében a fõpásztor a püspöki
stuttgarti
magyar lelkész
radjanak hûsé- kar legújabb körlevelét idézte
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Általános szándék: Hogy valamennyi férfi és nõ a világon, különösen azok, akikre politikai és gazdasági
téren felelõsség hárul, soha el ne feledkezzenek a teremtés védelmére szóló
elkötelezettségükrõl.
A klímaváltozásról írt tanulmányok
megerõsítik, hogy a Föld hõmérséklete
jelentõs mértékben emelkedett, éspedig
többnyire emberi tevékenységeknek tulajdonítható okokból. A XX. század kezdetétõl mostanáig a Föld átlagos hõmérséklete 0,7 °C-kal nõtt, és a jelen század
folyamán újabb 5 °C-kal nõhet, bizonyos
földrajzi zónákban még többel is.
Aggodalomra adnak okot a megfigyelhetõ hatások és egyéb ezekhez kapcsolódó tényezõk.
– 1960 óta megnégyszerezõdtek a természeti csapások, mint például a földrengések, áradások, orkánok, forgószelek és aszályok.
– Azt a fenyegetõ veszedelmet, amelyet
az élettani sokféleség állandó csökkenéseként határozhatunk meg, „a globális kihalás válságának” nevezték el. Az Egyesült Nemzetek szerint 16 306 faj került veszélybe, vagyis minden négy emlõsbõl
egy, minden nyolc madárból szintén egy,
a kétéltû állatok egyharmada, a növényeknek pedig 70%-a.
– 2030-ra az amazonasi erdõk 670
ezer négyzetkilométerrel csökkennek.
– A jégmezõk a vártnál gyorsabban
olvadnak, és az északi sarkvidék jégrétege meglehetõsen összezsugorodott; következésképpen nõ a folyó- és tengervizek szintje, ez pedig áradásokat és egyre
csökkenõ partvidékeket hoz létre.
– Az emberi tevékenységek okozta
szénkibocsátások, bekerülve a tengerbe,
növelik a tengeri környezet savasodását;
számos fajt fenyegetnek, így többek között az osztrigákat és a kagylókat. Veszélybe kerülnek a korallzátonyok is.
– A második világháború óta a szárazföldi jármûvek száma 40 millióról 680
millióra nõtt. Jelenleg 16 ezer lökhajtásos
repülõgép van kereskedelmi használatban. A nevezett gépek által kibocsátott
szénmonoxid az a gáz, amely a bolygónk
felmelegedését leginkább okozza.
– Az erdõségek kipusztulása, az országutak, töltések építése, a városok terjedése, az állatok természetes lakóhelyének mezõgazdasági és bányászati felhasználása, a parti vizek beszennyezése:
mindez olyan körülményeket teremt,
amelyekben kifejlõdhetnek új és régi betegségokozó patogének, baktériumok, vírusok, mikroorganizmusok.
Ennyi tény elég ahhoz, hogy megértsük: szembe kell néznünk a ránk leselkedõ fenyegetésekkel. Ez arra kell indítson,
hogy imádkozzunk erre a szándéka, a pápa kérésének megfelelõen, és hogy szemlét tartsunk saját élet- és fogyasztásstílusunk felett.
Azok a népek és emberek, akik a legtöbbet fogyasztanak, egyben a legtöbb
szennyezést is okozzák; továbbá, mint
mindig, a legkomolyabb következmények
a legszegényebb nemzeteket sújtják, azokat az embereket, akik nem rendelkeznek
a szükséges erõforrásokkal, hogy kivédjék a természet pusztulásából eredõ katasztrófákat vagy betegségeket.
2007. szeptember 1-jén XVI. Benedek
pápa így írt a kérdésrõl: „A környezet
megõrzése, a tartós fejlõdés elõmozdítása
és a különös odafigyelés a klímaváltozásra
nagy horderejû kérdések az egész emberi
család számára. Egyetlen nemzet vagy kereskedelmi szektor sem veheti semmibe
azokat az etikai implikációkat, amelyek
minden gazdasági és társadalmi fejlõdésben jelen vannak. A tudományos kutatások egyre világosabban bizonyítják,
(Folytatás a 4. oldalon)
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A PÁPA CSEHORSZÁGI LÁTOGATÁSA
Az legateistább európai országnak
tartott Csehországban tett háromnapos
látogatást XVI. Benedek pápa szeptember utolsó hétvégéjén. Az MTI híradása
szerint a legutóbbi népszámláláskor
(2001) a csehek majdnem kétharmada
hivatalosan is ateistának minõsítette magát. (Az egykori NDK hitéletérõl nincs
birtokunkban adat – a szerk. megj.)
A Szentatya szeptember 26-án kezdte
meg háromnapos látogatását a Cseh
Köztársaságban, a „Krisztus szeretete a
mi erõnk” mottó jegyében. A pápát Prágában Václav Klaus államfõ, Miloslav
Vlk bíboros prágai érsek és Ján
Graubner, a Cseh Püspöki Konferencia
elnöke fogadta. Václav Klaus köszöntõjében II. János Pál pápa látogatásáról is
említést tett, amelyre röviddel a vasfüggöny lehullását követõen került sor.
„Hasonlóan szimbolikus az Ön látogatása is, hiszen éppen most ünnepeljük 20.
évfordulóját ennek a történelmi változásnak, amely egész országunkat, egész
Európát és az Egyházat is érintette” – fogalmazott Klaus.
Üdvözlõbeszédében a pápa szintén
beszélt a vasfüggöny leomlásáról, „a világtörténelem döntõ jelentõségû eseményének” nevezve a 20 évvel ezelõtt történteket. Részletesen kitért a négy évtizeden át politikai elnyomás alatt élt Egyház szenvedéseire, megemlítette Josef
Beran (1888–1969) és František Tomášek (1899–1992) bíborosokat, akiknek
súlyos üldöztetésben volt részük a kommunista rezsim alatt.
A repülõtérrõl a pápa útja a kármelita
kegytemplomba vezetett, ahol Miloslav
Vlk bíboros prágai érsek és Ján
Graubner olomouci érsek, a Cseh Püspöki Konferencia elnöke, valamint cseh
katolikus gyermekes családok voltak jelen. A pápa letérdelt a kegyoltár elõtt és
csendben imádkozott, majd a Rómából
magával hozott koronát a Gyermek Jézus szobra elé helyezte. Sokak meglepetésére a pápa cseh nyelven mondta
beszédét. A Prágai Kis Jézus arra emlékeztet, hogy Isten emberré lett – mondta
a pápa, a világ valamennyi családjához
intézve szavait, különösen azokhoz,
akiknek nagy erõfeszítésébe kerül,
hogy gyermekeiknek biztonságot és
méltó jövõt biztosítsanak.
A pápa ezt követõen látogatást tett a
köztársasági elnöknél a prágai elnöki palotában, majd politikai és közéleti személyiségekkel, valamint a diplomáciai
testületek tagjaival találkozott.
XVI. Benedek pápa este a Szent
Vitus-székesegyházban papokkal, szerzetesekkel, szeminaristákkal és lelkiségi
mozgalmak képviselõivel közösen végzett
vesperás alkalmával mondott beszédében
a kommunista diktatúra katolikus vértanúit, a szocializmus keresztényüldözésének
csehszlovákiai áldozatait méltatta. A pápa
arra buzdította a katolikus híveket, hogy
erõsítsék meg a vallási és erkölcsi értékeket a mai társadalomban, különös figyelmet szentelve a fiatalok nevelésére és az
ifjúságpasztorációra. E feladatokat illetõen
az Egyház nem követel magának elõjogokat, „csak azt kéri, hogy szabadon és az
Evangélium szellemében végezhesse mindenkiért vállalt szolgálatát”.
Szeptember 27-én délelõtt a brnói
Tuøany repülõtéren pontifikált szentmisét XVI. Benedek pápa, amelyen az
AsiaNews szerint félmillió hívõ, köztük
számos európai pap, püspök és bíboros
vett részt. A Szentatya – mint mondta –
azért utazott Európa szívébe, hogy elmondja Csehország polgárainak, Európának és minden, biztos jövõre vágyó
embernek: az egyetlen biztos és megbízható remény Istenben gyökerezik. Csehország megtapasztalta a nácizmus és a
kommunizmus borzalmait; „a történe-

Imádság a Prágai Kis Jézus elõtt
(Fotó: Filip Kotek)
lem megmutatta, milyen mélységekig
süllyedhet az ember, ha döntéseibõl és
tetteibõl kizárja Istent”. Az ember szabad, de a „szabadságot mindig le kell
gyõzni a jó ügy érdekében”. A pápa azért
jött, hogy elhozza „az üdvösség õsi,
ugyanakkor mindig új üzenetét, amelyet
az Egyház nemzedékrõl nemzedékre hirdet: a keresztre feszített és feltámadt
Krisztus az emberiség Reménye!”.
A déli Úrangyala-imádság elõtt mondott rövid beszédében a pápa arra kérte a
cseh népet, hogy õrizze meg hagyományait. A Mária-imádság után a pápa köszöntötte a lengyel, szlovák, magyar és
német zarándokokat is.
Szeptember 28-án a Szentatya szentmisét és beszédet mondott a Stará Boleslavból Melnikbe vezetõ út mentén található térségben, majd felolvasta a fiatalokhoz intézett üzenetét. A Stará Ruzynì
nemzetközi repülõtéren tartott búcsúünnepségen mondott beszéde után emelkedett a magasba a pápa repülõgépe, hogy
visszatérjen Rómába.
£
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MILLENNIUMZÁRÁS GYULAFEHÉRVÁRON
Mihály, Gábor és Rafael fõangyalok
liturgikus emléknapján ünnepi hálaadó
szentmisével zárult le szeptember 29-én
a Szent István király által ezer éve alapított egyházmegye jubileumi éve a
gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban.
A millenniumi évet 2008. szeptember
13-án nyitották meg ünnepi szentmise
keretében a csíksomlyói kegytemplomban. A záróünnepséget vesperás, hangverseny, kiállítás, filmvetítés elõzte meg
már szeptember 26-ától kezdõdõen. Hétfõ éjjel pedig virrasztást tartottak a székesegyházban.
Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdõdött, a szertartás fõcelebránsa Franc
Rodé bíboros, a pápa különleges küldötte volt. A székesegyházban egybegyûlteket Jakubinyi György gyulafehérvári érsek köszöntötte.
Koncelebrált Erdõ Péter bíboros, továbbá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia számos tagja, határon túli magyar fõpásztorok, Ioan Robu bukaresti érsek,
Friedrich Wetter bíboros münchen-freisingi érsek, Francisco-Javier Lozano érsek,
bukaresti apostoli nuncius. Jelen voltak a
romániai görög katolikus püspökségek,
valamint az erdélyi unitárius, evangélikus
és református egyházak fõpásztorai is.

A székesegyház elõtti teret már jóval a
szentmise elõtt megtöltötték a hívek
(Fotók: Gieszer Richard/MK)

A jubileumi évet lezáró hálaadó szentmise a Szent Mihály-székesegyházban
„Egyházmegyétek nagyon régi. Történelme gyökerei visszanyúlnak az 1009.
évre, amikor Szent István, Magyarország
elsõ királya összesen tíz egyházmegyét
alapított, köztük letette az Erdélyi Egyházmegye alapjait is. Ez a helyi egyház,
hála a Szentlélek oltalmának, fennmaradt
a váltakozó és súlyos történelmi megpróbáltatások és viszontagságok közepette
is. Töretlenül és tisztán megtartotta hûségét az Úr Jézushoz és Egyházához” – fogalmazott Franc Rodé bíboros szentbeszédében.
„Külön jelentõséggel bír az a tény,
hogy ezt az évfordulót ebben a székesegyházban ünnepeljük. A székesegyház
az egyházmegye »kõbe vésett arculata«,
az egybegyûlt közösség szimbóluma és
tükörképe, a keresztény nép történelmi
emlékezete, amelyet a szent épület elrendezésében és méreteiben rögzít. Ebbe a
székesegyházba bevésõdtek az Egyház
idõben történõ megtestesülésének maradandó jelei, mûvészetében, kegyességében, minden püspök, pap és világi hívõ
áhítatában, akik a századok folyamán írták a történelmét és a hitét. Székesegyházatok annak a jele, hogy a Feltámadott
köztetek mûködött és továbbra is mûködik: az õ mûködését fejezi ki ennek az
épületnek a szimbóluma, mondják el kövei” – fogalmazott.
Magyar Kurír

RÉGI FÉNYNÉL ÚJ SZÖVÉTNEKET GYÚJTANI...
Németországi Magyar Papi Konferencia Kufsteinben
Az elsõ nap szentmiséjében külön is
Az ausztriai Kufsteinben gyûltek össze
találkozóra október 5. és 8. között a né- megemlékeztek az aradi vértanúkról,
metországi magyar lelkészek, hogy az if- kivégzésük 160. évfordulója alkalmából.
A délután folyamán aztán a találkozó
júsági pasztoráció lehetõségeirõl tanácskozzanak. Választásuk nem véletlenül résztvevõi részletesen beszámoltak egyesett erre a helyre. Az õsök szellemét szerették volna felidézni,
elõttük szerettek volna tisztelegni. Garay Jánossal együtt vallják ugyanis: „Csak törpe nép
feledhet õs nagyságot! / Csak
elfajult kor hõs elõdöket. / A
lelkes eljár hõsei sírjához / S
gyújt régi fénynél új szövétneket!”
A találkozó célja most is a továbbképzés, az aktuális lelkipásztori problémák megbeszélése, a lelki töltõdés, valamint a
konfraternitás, a baráti szálak
ápolása volt.
Az elsõ nap délelõttjén két A konferencia résztvevõi a várban
elõadás hangzott el. Tempfli Imre stutt- házközségeikrõl, külön kitérve a gyergarti magyar lelkész a „Magyarok Kuf- mek- és ifjúsági pasztoráció jelenlegi
steinben” címû történelmet idézõ elõ- helyzetére. A beszámolók után lelkes vita
adásában emlékeztetett az itt bebörtön- és élénk ötletbörze alakult ki. A résztvezött magyar szabadságharcosokra és võk hangoztatták a hitoktatás elengedheazok mártíromságára. A második elõ- tetlen szerepét. Kiemelték a hétvégi maadást a találkozót szervezõ Cserháti Fe- gyar iskolákkal és a cserkészettel való
renc, a külföldi magyarok lelkipásztori gyümölcsözõ együttmûködés fontossáellátásáért felelõs esztergom-budapesti gát. Szó volt ezen kívül a ministránsoksegédpüspök tartotta. Õ a niederaudorfi nak és a különbözõ ifjúsági csoportoknak
magyar iskola és leányinternátus meg- a szentmisébe való jobb bevonásáról. Felszervezésének, majd mûködtetésének vi- hívták egymás figyelmét a lelkipásztori
szontagságos történetét vázolta, kiemel- jelenlét lényeges voltára ezekben a csove az Egyház szerepét ebben a nemzet- portokban. Kicserélték a miseovi, valamint a karácsonyi pásztorjátékok terén
megtartó tevékenységben.

szerzett tapasztalataikat. Hangsúlyozták
az internet, a szórólapok, az egyházközségi újságok, valamint a világi hívek (jelesen a lektorok) képzésének fontosságát.
A második nap délelõttjét a magyar
vonatkozású helyek felkeresésére szánták. Ezért ellátogattak
Niederaudorfba, ahol a II. világháború után a menekült magyarok egy nagy csoportja az
ottani kármelita kolostor épületében tábori iskolát és leányinternátust szervezett. A kolostor
elöljárója elõbb a templomot és
a rendházat mutatta meg nekik,
majd elvezette õket ahhoz az
épületszárnyhoz, ahol ez az iskola 1945 és 1951 között mûködött. A hely elõtt megilletõdve az a javaslat született, hogy
emléktábla elhelyezését szorgalmazzák az illetékeseknél.
Délután aztán ellátogattak Kufstein
várába, ahol lerótták kegyeletüket az ott
bebörtönzött mintegy száz magyar emléke elõtt. Majd megnézték a város egyéb
nevezetességeit is.
Este, mint mindig, baráti együttléttel
zárták a napot a Szent Vér Kongregáció
lelkigyakorlatos házában.
Ez a mostani találkozó is egyfajta lelki oázis volt számukra, melyben feltöltõdtek és bátorítást nyertek további munkájukhoz itt kinn, a németországi magyar pasztorációban.
Tempfli Imre
Stuttgart
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VAN, AKI TISZTÁN SZERETI

Gyermekeknek

SZENTEK NÉPE
Ugye tudjátok, hogy Magyarország
lakosságához képest aránytalanul sok
érmet szoktunk nyerni az olimpián? De
azt is tudjátok, hogy ugyancsak a létszámunkhoz képest igencsak sok szentet és
boldogot adtunk a világnak? Õk nem
aranyérmet, nem is ezüstöt vagy bronzot kaptak, hanem a hit és a szeretet babérkoszorúját, mivelhogy földi életükben jól teljesítettek, életüket jól „futották”. Ez a babérkoszorú persze csak
képzeletbeli, ezért igaz rá az, hogy „hervadhatatlan”.
A Szentek élete vaskos kötetében oldalakon át olvashatjuk neveiket. A leghíresebbeket ti is ismeritek, például Szent
Erzsébetet, akit az egész világ tisztel és
szeret. Vagy Szent Istvánt, aki országunkat alapította, Szent Imrét, a magyar
ifjúság védõszentjét, Szent Margitot,
akinek nemrégiben kezdték el felújítani
kegyhelyét a róla elnevezett szépséges

szigeten. Nekik külön ünnepnapjaik
vannak a naptárban.
Van azonban egy olyan nap – november 13. –, amelyen egyszerre ünnepeljük
azokat a magyar szenteket, boldogokat,
akiknek nincs külön emléknapjuk. Látjátok, ez a bõség zavara! Olyan sokkal dicsekedhetünk, hogy csak így tudták betenni
õket a naptárba. És egyre nõ a számuk…
Most a sok ismeretlen vagy alig ismert
boldogunk közül csak egyet említenék:
Boldog Magyar Antalt, aki elhagyta családját, vagyonát, hazáját, hogy zarándokként
eljusson Rómába az 1350-es szentévre. 48
évig élt és dolgozott Itáliában, leginkább
Folignóban, a Szentlélek Kórházban. Vezeklésével, nagy szeretetével példaképe lett
mindenkinek. Most is Folignóban van, több
mint 400 éve már a fõoltár alatt egy urnában. És azóta csodáival válaszol a hozzá
forduló, közbenjárását kérõ embereknek.
András bácsi

Fiataloknak

MINDENSZENTEK
Mindenszentek ünnepének megvan a
maga sajátos, halk hangulata, hogy felidézze azokat a kérdéseket, amelyek egy
életen át foglalkoztatnak minden hívõ
embert: Lehet az ember boldog már itt a
földön? Van-e boldogság, hacsak egy
szusszanásnyi idõre is, két megerõltetõ
feladat, kihívás között?
Nehéz a válasz ezekre a kérdésekre,
hiszen úgy tûnik, minden, ami ebben a
világban történik, ez ellen van… De
mégis, hitünk ezt sugallja: van, létezik
válasz, lehet boldog az ember, a legnagyobb megpróbáltatásban, szomorúságban és félelemben is. A Hegyi beszéd (Mt 5, 1-12) boldogságainak felsorolása sem más, mint ilyen rendkívüli vészhelyzetek sora, amik felett

gyõzedelmeskedhet a hívõ ember:
szegénység, gyász, békétlenség, az
igazság keresése, üldöztetés… A hívõ
ember, aki rendíthetetlenül hinni tud
Isten jóságában, a Szabadítóban, aki
kiáll minden bajba jutott ember mellett, aki minden rosszból kiutat kínál.
Az ember boldog lehet, még a legkilátástalanabbnak látszó helyzetekben is.
Mert az ember boldog akar lenni, s
ezért a boldogságnak ilyen neveket
ad: élet, béke, öröm, nyugalom, áldás,
üdvösség. De a hívõ ember azt is tudja, hogy ezeknek csak egyetlen forrása
lehetséges: Isten, s az Õ megtestesült
Fia, aki tökéletes módon élte ezeket,
itt a földön, az emberek között.
Pál atya

IMASZÁNDÉKOK

vagy pusztulást célzó tervek igazolására.
Isten neve mindig a békesség hordozója
legyen! A legutóbbi évszázad és évtized a
tragikus népirtások ideje volt; mindkét
fél ugyanazt az Istent kiáltozta. Konkrét
példákat könnyen említhetnénk.
Ha bárki, bármely vallás híveként, becsületesen hallgat Isten Lelkére, a béke
embere lesz. Még ha üldözik vagy gyalázzák is, vagy ha az a veszély fenyegeti,
hogy megölik, elutasítja az erõszak kísértését. Valamilyen fokban mindenki eljuthat arra, amit a hívei Jézustól tanulnak: szeresse az ellenségét!
Ebben a hónapban tehát azért imádkozunk, amit II. János Pál pápa nyomán
„Assisi szellemének” hívunk; õ 1986-ban
a világvallások vezetõit Assisibe hívta,
hogy a világbékéért imádkozzanak. XVI.
Benedek 2006. szeptember 2-án azt írta:
a vallási vezetõk húsz évvel korábban a
tanúságtétel nyelvén igazolták, „hogy az
imádság nem oszt meg, hanem egyesít, és
meghatározó elemét alkotja egy hatékony
békepedagógiának, amely barátságra,
kölcsönös elfogadásra, a különbözõ kultúrákhoz és vallásokhoz tartozó emberek
közötti párbeszédre épít. Ez a pedagógia
szükségesebb, mint valaha, fõleg ha az új
nemzedékekre gondolunk. Sok fiatal, a viszályoktól dúló világ térségeiben, arra
nevelõdött, hogy a gyûlölet és a bosszú
érzése töltse el, olyan ideológiai összefüggésekben, amelyekben õsrégi keserûség magvait tenyésztik, és a szívek a jövõ
erõszakra készülnek.”
Ugyanezek a szívek valójában Isten
megbékéltetõ közbelépésére várnak.
Claudio Barriga SJ
– Nagy Ferenc SJ

(Folytatás a 2. oldalról)

hogy a környezetszennyezõ tevékenység,
történjen bárhol, hatással van az egész
világra. Ha nem vagyunk tekintettel a
környezetre, cselekedetünk következményei nem korlátozódhatnak csupán egy
térségre vagy népességre, mivel mindig
megsebzik az emberi együttélést, így tehát elárulják az emberi méltóságot, és
megsértik azon állampolgárok jogait,
akik egészséges környezetben akarnak
élni.”
Ahogy a szándék megfogalmazása kiemeli: imádkozunk férfiakért és nõkért
egyaránt, hiszen mindkét nem képviselve
van a gazdasági és politikai felelõsök körében. Nekik pedig a megoldást nem csupán technikai vonalon kell keresniük,
hanem még inkább erkölcsi megfontoltsággal és eltökéltséggel, amely az egész
világnépesség – és különösen a leggyengébbek – javát számításba veszi és megvalósítani akarja.
II.
Missziós szándék: Hogy a különféle
vallások hívõi, életük tanúságtételével
és testvéri párbeszéddel adjanak világos bizonyítást arról, hogy Isten szava
a békesség hordozója.
Világunkban folyton nõ a vallási türelmetlenség; szomorú tény az, hogy emberek, hitük szempontjaira hivatkozva,
odáig jutnak, hogy másokat meggyilkolnak. A pápa azt kéri: imádkozzunk, hogy
Isten nevét soha ne használják halált

Imaest a tiszta szerelemért
Határainkon innen és túl sok ezren imádkoztak szeptember 23-án este a magyar ifjúság tisztaságáért, és tettek hitet amellett, hogy a tiszta élet nem egy érték
elutasítása, hanem éppen egy érték megtartása és kiteljesítése.
a tiszta élet kérdéIdén már máse is, amellyel kapsodszor került sor
csolatban a világi
az „Imaest a tiszta
többség – sõt sok
szerelemért” renkatolikus is – az
dezvény megtarigazsággal ellentására, amelyet ez
tétes nézeteket
év márciusában is
vall. A tiszta élet
megelõzött egy
nem egy érték elimakonferencia a
utasítása – nevemagyar ifjúság
zetesen a szexualitisztaságra nevelétásé –, hanem épséért. Tavaly az
pen annak a legimaestnek még Imaest a gyõri Szent Imre-templomban
megfelelõbb heegyetlen helyszíne
lyen történõ kezevolt, a budapesti
Egyetemi-templom, ahol mintegy kétszáz lése. A tiszta élet éppen a kapcsolatok gazfiatal vett részt a rendezvényen. A kérdés dagságát és sokszínûségét nyitja meg az
aktuális és égetõ voltát mi sem jelzi job- ember elõtt, amelyben meg lehet élni a
ban, hogy idén csak a budapesti helyszí- tiszta szeretet igazságát.
A szentmisét követõen fiatal tanúságnen, az Üllõi úti Örökimádás-templomban
kétszer annyian voltak jelen, s ezenkívül tévõ házaspár lépett a közönség elé, akik
még 13 város csatlakozott a kezdeménye- saját életük alapján beszéltek arról, hogy
zéshez nemcsak Magyarországról, hanem tisztán élni nem mindig egyszerû, de
mindenképpen megéri. Ezután kezdõErdélybõl és Kárpátaljáról is.
A budapesti helyszínen a Nyolc Bol- dött a szentségimádás, amelynek másodogság Katolikus Közösség közremûkö- dik felében a szervezõk mécseseket oszdésével megrendezett imaest szentmisével tottak szét a résztvevõk között: akiben
kezdõdött, amelynek fõcelebránsa Bíró megszületett a döntés, hogy elkötelezi
László katonai ordinárius, a Magyar Kato- magát a tiszta élet mellett, mécsesét
likus Püspöki Konferencia családreferens meggyújtva az Oltáriszentség, Krisztus
püspöke volt, aki egyben az egész kezde- elé helyezte azt. Mindenki megértette,
ményezés fõtámogatója is. A szervezés- hogy ez az elkötelezõdés kevesebb, mint
ben közremûködött Roska Péter, Fogassy fogadalom, de több egy kegyes gondolatnál. Volt, aki nem is tudta megtenni,
Judit SDSH és Kiss Mónika SSS.
Bíró László homíliáját Gabrielle Kuby és a padban maradt a gyertyája. Akadtak
második rövidesen magyarul is megjelenõ olyanok is, akik felálltak és hazamentek.
Only you (Csak te) címû könyvébõl szár- Akik ott maradtak, azok számára nagy
mazó idézetekkel kezdte. A német írónõ élmény volt látni azt a sok fiatal fiút,
elsõ magyarul is megjelent könyve, amely lányt és szerelmespárt, akik egyedül
A nemek forradalma címet kapta, komoly vagy egymás kezét fogva tették le a mévisszhangot váltott ki katolikus és nem ka- csesüket az oltár elé annak jeléül, hogy
tolikus körökben egyaránt. A szentbeszéd tisztán szeretnének élni. Az imaest
vezérgondolata pedig II. János Pál pápától agapéval zárult a templom melletti belsõ
származott, aki a következõket mondta az udvarban.
Aki csatlakozni szeretne a tiszta szereleigazi szabadság mibenlétérõl: „A szabadságot folyamatosan meg kell hódítani. mért tartott következõ imaesthez vagy imaNem lehet egyszerûen csak úgy birtokolni. konferenciához, vagy tenni szeretne a maAjándékba kaptuk, de megtartani csak gyar fiatalság tiszta életre történõ nevelése
harc árán lehet.” Az MKPK családreferens érdekében, az a tisztaszerelem@gmail.com
püspöke hangsúlyozta, hogy nem feltétle- címre küldhet e-mailt.
Budapest mellett idén a következõ vánül az az igazság, amit egy parlamenti
vagy másfajta többség kimond. Ami tör- rosokban rendezték meg az imaestet:
vényes, az nem feltétlenül igaz is. Amikor Debrecen, Eger, Gyõr, HódmezõvásárPilátus feltette a kérdést, hogy kit bocsás- hely, Kóka, Nyíregyháza, Szeged, Széson szabadon, a többség nem a megteste- kesfehérvár, Szombathely, valamint a
sült Igazságot választotta, hanem a rabló- határokon túlról: Munkács, Marosvásárgyilkos Barrabást. Vannak dolgok, ame- hely és Sepsiszentgyörgy.
Krúdy Tamás/MK
lyekben nem a többség dönt. Ilyen például

150 MILLIÓ GYERMEK DOLGOZIK
VILÁGSZERTE
Az UNICEF által készített gyermekvédelmi jelentés az elsõ átfogó helyzetfelmérés a gyermekek jogainak sérülésérõl, hiszen az adatok csaknem a világ
összes országából érkeztek. A teljes
tanulmányt november
20-án, az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény kiadásának 20. évfordulóján teszik közzé.
Az UNICEF szerint
18 millió gyermek nõ
fel olyan családokban,
amelyek háborúk vagy
természeti katasztrófák
miatt otthonuk elhagyására kényszerültek. Csak
a 2007-es évben 51 millió olyan gyermek jött a
világra, akiknek születését nem regisztrálták.

Enélkül kevés esélyük van, hogy iskolába járhassanak, ezért sokkal inkább ki
vannak téve a kizsákmányolásnak és a
bûnözésnek.
Elõrelépésrõl számol be a jelentés a
gyermekházasságok és a
nõk nemi szerveinek
megcsonkítása elleni küzdelem terén, amely fõleg
az afrikai országokban
gyakori. Az UNICEF
szerint a beszámoló elsõ
lépés, hogy „a gyermekek számára olyan környezetet hozzunk létre,
ahol biztonságban felnõhetnek és fejlõdhetnek”.
Ehhez sürgõsen szükség
van a megfelelõ védelmi
rendszerek kiépítésére.
(Magyar Kurír)
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KÁRPÁTALJA KINTI ÉS BENTI
SZÓSZÓLÓJA

HÁLAADÁS NAPJA
Hálaadás napja „…az Egyesült Államok nemzeti ünnepe, november negyedik
csütörtökje” – áll a Magyar Értelmezõ
Kéziszótárban. Ünnep, amelyet mindenki a családja körében, legközelebbi barátaival akar eltölteni. (Ajándékozás általában nincs.) Az autóklub és az utazási
irodák jelzései szerint ebben az idõszakban még a karácsonyinál is többen vannak úton levegõben, aszfalton, vízen. A
George Washington elnök által november 26-át ünneppé emelt napot 1863-ban
Abraham Lincoln elnök változtatta át
november utolsó csütörtökjére. A nagyhírû amerikai Webster lexikont idézve:
„…november utolsó csütörtökje a hálaadás és a lakmározás napja: emlékezés a
zarándok atyáknak az 1621-es, elsõ termésért hálát mondó ünnepére.” A
Webster azonban kifelejt egy „apróságot”. Azt, hogy már a zarándok atyák
sem ünnepeltek egyedül. Együtt lakmároztak az õket ellenségesen fogadó, majd
baráti segítõkké, életmentõkké váló irokéz indiánokkal és törzsfõnökükkel.
(Tarka kép lehetett.)
1620-ban az Anglikán Egyház tanait
alaposan megkérdõjelezõ, tõle elkülönülni szándékozó vallásos csoport több
mint száz tagja szállt hajóra. Az
(Új)Angliát Amerikában megalapító
puritánok nagyon rossz idõt választottak az útjukra. A kereskedelmi hajósok
által úgy-ahogy feltérképezett részen,
egy barátságtalan novemberi napon
léptek partra. Egy indiánok által elhagyott településen vetették meg a lábukat. Kegyetlen hideg tél várt rájuk. Betegségben, friss élelem hiányában sokan meghaltak, az irokézek segítsége
nélkül azonban még többen elpusztultak
volna. És õk voltak azok, akik a jó idõ
beálltával megmutatták nekik, mit, hogyan kell vetni, ültetni az új haza földjén. Rengeteg új növényt, állatot ismertek meg. Új halász-vadász módokat tanultak. Megtudták, mit kezd az ember az
addig ismeretlen kukoricával, édes
krumplival, meg a sosem látott hamvas
áfonyával, vagyis a cranberryvel. Elsajátították a pulyka elkészítésének különbözõ módjait. (A vad pulyka ma is otthonos Mexikó és Észak-Amerika természet
uralta vidékein.)
De hogyan értekeztek egymással?
Lett volna tolmács a környéken? Szerencsére volt, mégpedig Squanto, a kalandos sorsú indián. Squantót gyermekkorában angol kereskedelmi hajósok rabolták el. A hajó kapitánya egzotikus
ajándékként vitte magával a társaság
mindenható tulajdonosának. A jó eszû
gyerek hamar megtanulta az új nyelvet, s
az angol kereskedõk befogták tolmácsnak. Háromszor megszökött, mindháromszor elfogták. Végül hazai területen
maradva hasznosította a tudományát és
megérte az elsõ, az 1621-es jó termésért
megtartott hálaadást, ünnepi lakomát.
Sajnos a következõ századok alaposan tönkretették a jó kezdést. Évtizedek
óta viszont lényegbe vágó változások láthatók. Többek között történelmi súlyú
megnyilatkozás volt az 1988-ban, New
York-ban megrendezett, óriási méretû
megemlékezés. Több mint 4000, különbözõ törzsekbõl való indián és a zarándok atyák utódai jelenlétében ismerték el
az indiánok (akkori) életmentõ szerepét,
valamint az I. és a II. világháborúban tanúsított hõsies magatartását. Wilma
Mankiller, a cseroki törzs kimagasló
egyénisége pedig megállapította: a századok megpróbáltatásai ellenére aktív a
szociális, törzsi rendszerük, és minden
mesterkedésekkel dacolva megõrizték a
kultúrájukat és a nyelvüket.
Bitskey Ella, Sarasota

Lapunk néhány éve
Budapestre költözött egykori munkatársa, Skultéty
Csaba újabb könyvvel
jelentkezett: ezúttal kizárólag a Kárpátaljával
foglalkozó korábbi írásait gyûjtötte kötetbe.
Néhány közülük már
napvilágot látott fõleg
emigráns lapokban, illetve elhangzott a Szabad Európa Rádió adásában. A tetszetõs kiadású könyv célja alighanem az, hogy ráirányítsa az olvasók figyelmét arra a szinte elfeledett vidékre, amely Trianon után elõbb az újonnan alakult Csehszlovákia részévé vált, és
amelyre a második világháború végén pedig
még súlyosabb megpróbáltatás várt: a Szovjetunió fennhatósága alá
került. A szerzõ, Skultéty Csaba földrajzilag
nézve szigorú értelemben csak majdnem kárpátaljai, mert a felvidéki
Nagykaposon született
– de az érettségit az elsõ
bécsi döntés nyomán ismét a Magyarországhoz
tartozó Ungváron tette
le. Ebben az idõben
családjának otthona is
elõbb Beregszász majd
Munkács lett. Így vált
szûkebb hazájává ez a
térség – ahová azonban
csak azután térhetett ismét vissza, hogy nyugdíjba ment a Szabad Európa Rádiótól, és a 80-as
évek végén beállt enyhülés eredményeképpen
– temetõlátogatás címén
– látogató vízumot ka-

pott a Szovjetunióba. Az
akkori néhány nap élményeit könyvében számvetésként kezeli és a
rendszerváltásnak nevezett történelmi cezúrát
kiinduló pontnak tekinti
a határ két oldalán élõ
magyarság közti kapcsolat újraalakítása terén.
Mint írja, a Szovjetunió szétesése óta Ká r p át a l j a m a g y a r s á g a

könnyebben, emelt fõvel vállalhatja nemzeti
identitását, de életszínvonala a függetlenné
vált Ukrajnában a pénz
elértéktelenedése és a
munkahelyek elvesztése, valamint a korrupció
tobzódása következtében tragikusan visszaesett. Idõközben az újraéledt ukrán nacionalizmus is gátolni látszik a
magyar kulturális élet új
hajtásainak kibontakozását, kiváltképpen az
anyanyelven folyó iskolai oktatást. Ismét csak a
remény marad a sokat
szenvedett kárpátaljai
magyarság nemzeti kultúrájának megõrzésére:
a kijevi kormány euró-
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pai integrációs törekvései jelentik az egyetlen
eszközt az ukrán nacionalista törekvések kordában tartására, még akkor is, ha az Európai
Unió – mint legutóbb, a
szlovákiai nyelvtörvénnyel kapcsolatos fejlemények is tanúsítják –
közvetlen aligha foglal
állást a lényegében két
országot érintõ kisebbségi kérdésekben. További intõ példát is idéz
a „Kárpátalja magyarsága a viharok sodrában”
címû könyv elõszavában Kun Miklós budapesti történész. Kun
Miklós emlékeztet az
Európai Parlament egy
nemrég lezajlott meghallgatására, amelyen
egy cseh képviselõ hatalmas táblaképet mutatott be a háború utáni
csehszlovákiai áldozatokról. A tragikus listán
nagyon sokan szerepeltek, de köztük egyetlen
magyar sem volt. Éppen
ez a szomorú tény sarkallja azokat a jó értelemben vett hazaszeretõ
írástudókat, mint Skultéty Csaba is, hogy a
múlt hiteles és lankadatlan feltárása révén újból
és újból felhívják a hazai közérdeklõdés figyelmét a határokon túl
élõ és kulturális identitásukhoz ragaszkodó magyarok, ezúttal a kárpátaljaiak sorsára.
Vincze András
(Skultéty Csaba: Kárpátalja magyarsága a viharok sodrában, Kairosz Kiadó, Budapest 2009.)

EGYHÁZ ÉS ÁLLAM, HÚSZ ÉVVEL
A BERLINI FAL LEOMLÁSA UTÁN
A CCEE párizsi plenáris ülésérõl
Az Európai Püspöki
Konferenciák
Tanácsa
(CCEE) október 1. és 4.
között Párizsban tartotta
plenáris ülését Egyház és
állam, húsz évvel a berlini
fal leomlása után címmel.
A tanácskozás résztvevõi
október 2-án találkoztak
Nicolas Sarkozy francia
köztársasági elnökkel.
A találkozó célja az
volt, hogy bemutassa azokat a különbözõ modelleket és jogi megoldásokat,
amelyeket az egyes európai államok dolgoztak ki
annak érdekében, hogy a
Katolikus Egyháznak törvényes státuszt teremtsenek, szabályozzák az államnak az Egyházzal, valamint az Egyház fõbb
pasztorális, szociális és
oktatási szervezeteivel való kapcsolatát. A helyzet
felmérésére a CCEE ta-

nulmányt készített, amelyben olyan kérdésekre keresték a választ, mint: mi
a Katolikus Egyház jogi
státusza az európai államokban? Milyen törvényeket vagy egyezményeket szüntettek meg a közelmúltban? Hogyan támogatják az egyes államok az Egyház karitatív
munkáját (oktatás, betegellátás…)? Milyen hatása
van helyi szinten a különbözõ törvényeknek, szerzõdéseknek és egyezményeknek az európai intézményekben?
A plenáris ülésen több
mint harminc európai ország püspöki konferenciájának képviselõje vett
részt. Erdõ Péter bíboros
Hertay Mária képzõmûvésznek a Szûzanyát a kis
Jézussal ábrázoló tûzzománcát adta ajándékba a

francia köztársasági elnöknek az Élysée-palotában.
A tanácskozás végén
kiadott záró üzenet hangsúlyozza: Európát komoly válság sújtja. A születések alacsony száma
nem ad okot optimizmusra. A püspökök azonban
nem kívánnak a balszerencse prófétái lenni. Az
élet védelme, a fogantatástól kezdve a természetes halálig, nem elveszett
ügy. Az Egyház optimizmusa nem emberi eredetû, hanem az Evangéliumból merít. Az üzenet utal
XVI. Benedek tanítására,
miszerint az Evangélium
nem ideológia, hanem túlmutat minden evilági eseményen, új fénnyel ragyogja be minden korban
az emberi méltóságot.
Magyar Kurír

NYELV ÉS
EMLÉKEZET
Sajnos, az embernek „mindig nagyobb a szeme, mint a szája” – még szellemi táplálékok esetében is! Hány könyv
van például, amit megkívánunk, megveszünk, s aztán évekig hever a polcon
anélkül, hogy olvasásához hozzájutnánk.
Karinthy Frigyes az „ideális poklot”
úgy képzelte el, hogy ott mindenkinek el
kell használnia (fogyasztania) az életében fölhalmozott dolgokat. Ez esetben –
remélte – neki világos, meleg szoba, kényelmes karosszék jut majd osztályrészül, ahol „büntetésül” eléje tornyozzák
az életében mellõzött köteteket.
Nos, ilyen fájdalmas „restancia” számomra O. Nagy Gábor „Mi fán terem?”
címû, népszerû nyelvészeti munkája,
melyben a magyar szólások eredetét, jelentését boncolgatja érdekes, gondolatébresztõ módon.
Megtudjuk belõle, hogy léteznek tõsgyökeresen magyar, de vannak „vándorszólások” is, melyek térben és idõben
bejárták-bejárják az egész világot. Némelyeknek valamely népszokás, vallási
rítus, széltében-hosszában elterjedt hiedelem (babona), másoknak esetleg feledésbe merült joggyakorlat az alapja, de
lehet anekdota vagy a köztudatba ivódott
vicc „poénja” is.
Nem dicsekvésbõl, inkább egy régen
elsüllyedt világ iránti elismerésbõl
mondom, hogy a könyv olvasása számomra kellemes meglepetéssel szolgált: alig-alig találtam benne olyant,
amit ne ismertem volna, s ezt, a középiskolai oktatás magas színvonalán kívül,
kecskeméti születésû nagyanyámnak
köszönhetem, aki (most döbbenek rá) a
hangulatos, képes kifejezéseket, melyek
a mai beszédbõl jóformán kivesztek,
még magától értetõdõ természetességgel használta.
A nyelv, noha állandóan változik, a
legszívósabb emlékezettel rendelkezik. A
szólások kapcsán egész világ tárul föl
elõttünk.
Megelevenednek például az egykori
mesterségek! Az „egy gyékényen árul valakivel” a piaci árusokat idézi, a „csávába kerül”, „cserben hagy” a vargák kémiai processzusaira, az „egy bordában
szõtték õket” a háziiparra, az „egy füst
alatt” és „rossz fát tesz a tûzre” nyitott
kéményû konyhákra utal. Fölvillan a régi
fõzési tudomány is, midõn ilyeneket mondunk: „megissza a levét valaminek”, „ezután jön még a fekete leves” (étkezés végén föltálalt, sötét színû mártást értettek
alatta, mely színét a fõtt vértõl kapta). A
népi orvoslás többek közt a „mintha hájjal kenegetnék” (dögönyöznék, masszíroznák) kifejezésben jut érvényre.
A „pártában marad” vagy „bekötik a
fejét” szólások esküvõi szokásokat elevenítenek föl, a „kiteszik valakinek a szûrét” részint udvarlásra, részint munkaviszony megkötésére-fölbontására utal, a
„kosarat kap” pedig hajdani várkisasszonyokat varázsol lelki szemeink elé,
akik kosárban húzták föl éjszakánként a
kedvesüket (ej, ej!), vagy ha a lovag nem
nyerte meg tetszésüket, szakadt fenekû
kosár leeresztésével adták tudtára, hogy
„le is út, fel is út”…
Ki gondol manapság arra, midõn azt
mondja, „nem teszi tûzbe valakiért a kezét”, hogy a kéz tûzbe tevése a középkorban az istenítéletek egy formája volt;
hogy a „lóvá tesz valakit” a boszorkányok embert állattá változtató, a „hátraköti a sarkát” kötõ-oldó képességére céloz? „Kígyót-békát” is csak az ördög
barátnéi kiáltoztak, a „pálcát tör valaki
fölött” pedig a halálos ítéletek német
földrõl hozzánk származott, jelképes cselekedete volt.
(Folytatás a 7. oldalon)
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„BÉKESSÉG ISTENTÕL”

TUDÓS ÉS INTÉZMÉNYVEZETÕ

Beszélgetés az új párizsi fõlelkésszel

Borbándi Gyula 90 éves

A kérdés nem az, hogy „Miért?”, hanem az: „Hogyan?” – e szavak csengenek
fülemben, miközben az interjúra készülök. Gáspár István atyával már néhány
nappal kinevezése után volt alkalmam találkozni, egy Párizs melletti kis település templomában. A misén elhangzottak mintegy jelzik a lelkész ars poéticáját:
elõrébb csak az visz, ha minden élethelyzetben a „Hogyan?”-ra keressük a választ, a „Miért?”-eket nem érdemes ismételgetni.
– Általában egy év
– Viszontagságok
kell ahhoz, hogy az emközött az emberek
bert elfogadják, meggyakran ültetik az Isszeressék, és ennyi idõ
tent a vádlottak padjákell ahhoz is, hogy az
ra: miért pont most,
új vezetõnek rálátása
miért velem történik
legyen az adott szervemindez? – kérdezik. A
zet mûködésére. A réJóisten nem mindig
gi, jó dolgokat, hagyoakadályozza meg a kemányokat természeteserves dolgokat az
sen megõrizzük, ilyen
életben, de én hiszem,
például a könyvvásár,
hogy a fájdalomból is
a szavalóverseny, a
lehet jót kihozni, abból
karácsonyi vásár. Tois lehet tanulni. Ezért
vábbra is szeretettel
én inkább ezt kérdevárjuk a gyerekeket a
zem: „Uram, hogyan
akarsz engem ezen a nehéz helyzeten átse- magyar iskola óráira, illetve a hittanórákra.
gíteni?” S miközben keresem a választ, hi- A legkisebbeket zeneoviba hívjuk. Ezekszem, hogy a kihívásban is szeretet van, nek az alkalmaknak közösségkovácsoló
amiért hálás vagyok – így mesél hitvallá- szerepük is van, ezért is fontosak. Ugyanakkor szeretnék újdonságokat bevezetni.
sáról a lelkész.
Az egyik alapvetõ dolog: a párizsi
István atya derûs mosolyát, a belõle
áradó harmóniát és szeretetet már megta- magyar közösség tagjai bármikor elérpasztalhatták hívei Franciaországban is. nek, személyesen, mobiltelefonon,
Gáspár István szeptember 5-étõl vezeti a e-mailen, sõt még Skype-on is. Hiszen
Párizsi Magyar Katolikus Missziót. Ki- értük vagyok itt. Mivel fontosnak tartom
a lélektõl lélekig való kapcsolattartást,
nevezéséig változatos életút vezetett.
– 1968-ban, Budapesten születtem, ott felkínáltam a lehetõséget arra is, hogy
is érettségiztem, azután az Egri Hittudo- mindenkit meglátogatok, aki ennek örül.
A jövõben szeretnék elindítani egy kurmányi Fõiskolára iratkoztam be. 1988-ban
vonultam be katonának egy évre, majd zust házaspároknak. Máriabesnyõn évente
folytattam tanulmányaimat a teológus sza- 60-70 esküvõt tartottunk, sokat foglalkozkon. 1993-ban szenteltek pappá a váci szé- tam jegyespárokkal és házaspárokkal is,
kesegyházban. Vácott és Mátraalján szol- ezt a tapasztalatot, ha igény van rá, szeretgáltam, késõbb Máriabesnyõre kerültem, a ném átadni a Párizsban élõknek.
Egyúttal jelképesen is átnyújtok egy
Nagyboldogasszony-bazilika plébánosaként és az ottani Lelkigyakorlatos Ház meghívót személyesen kísért Szent Ignác-i
lelkigyakorlatra, mely segít az ima elméigazgatójaként dolgoztam.
Idén tavasszal ajánlotta fel Beer Mik- lyítésében, az életcél mélyebb megismerélós püspök úr a lehetõséget a Párizsi sében és Isten szeretetének megtapasztaláMisszió vezetésére, ahol 23 év után meg- sában. A lelkigyakorlat otthon végezhetõ,
üresedett a lelkészi állás. Három nap gon- napi 1 órában, egy kísérõvel, akivel 3 hédolkodási idõt kértem, ezalatt imádkoz- ten át rendszeresen találkozik a lelkigyatam, hogy megtudjam, mi Isten szándéka. korlatot végzõ személy. Ebben is az itt
Végül igent mondtam, bár nehéz volt el- élõk szolgálatára kívánok lenni.
Indul az imaiskola, felnõttek részére.
hagyni Besnyõt, a gyönyörû kegyhelyet,
A közeljövõben szeretném azt is beveahol hét évet éltem és nagyon szerettem
az ottani közösséget. Most, a következõ zetni, hogy a vasárnapi szentmise elõtt rövid liturgiamagyarázatot hallgassunk meg,
hat évet, Isten hívására, Párizsban töltöm.
– Hogyan fogadták Önt a francia fõ- segítve a szentmisére való felkészülést.
Várjuk azoknak a jelentkezését, akik
városban?
– Nagyon sok szeretetet és bátorítást felnõtt korukban szeretnének megkereszkaptam az itteni hívektõl, amiért hálás telkedni, elsõáldozni vagy bérmálkozni.
Szeretnénk ismét rendszeresíteni a fivagyok, és amit köszönök. Az elmúlt hetekben sok honfitársamat sikerült megis- atalok találkozóját, lehet jelentkezni az
mernem, s lassan kialakulnak a baráti énekkarba, és még két, apró újítás: a bejáratánál kosarakat helyeztünk el. Az
kapcsolatok is.
– A parókia ajtaja mindenki számára egyikbe be lehet dobni azokat az imaszándékokat, amelyekért kérjük a közösnyitva áll. Kik lépnek be rajta leginkább?
– Egyrészt azok a magyarok, akik az ség imáját a vasárnapi szentmisén. A
’50-es években jöttek Párizsba. Õk sokáig másikban szentírási idézetek vannak,
nem voltak könnyû helyzetben, hiszen ki-ki húzhat belõle, kérve az Urat, hogy
évtizedekig nem mehettek haza, egy bõ- ezen keresztül szóljon most õhozzá.
– Számos ötletet, feladatot, tevékenyrönddel jöttek, sokan nyelvtudás nélkül,
itt kellett új életet kezdeniük, egzisztenci- séget sorolt fel. Vannak segítõi?
– Már most is vannak önkéntesek, akik
át építeniük. Számukra a Misszió volt a
magyar föld, ahol magyarul énekelhettek, sokat segítenek. Írtam egy levelet a hívekimádkozhattak, beszélgethettek és meg- nek a vállalható feladatokról, valamint a
õrizték nemzeti hovatartozásukat. Nagy szentmisék után is ismertettem azokat a
tiszteletet érzek ezért, s ezzel a tisztelettel területeket, ahol mód van a Misszió életészeretnék hozzájuk fordulni. Ugyanakkor be való bekapcsolódásra. Fontosnak tarsokan vannak, akik a rendszerváltozás tom a feladatvállalást, akár alkalomszerûidején érkeztek Párizsba, illetve olyanok en, akár rendszeresen, hogy mindenkinek
is, akik napjainkban, meghatározott idõre legyen egy kis részterülete, amiért felel,
költöznek ki, munkahelyi küldetés, és amit jó szívvel tud végezni, ezáltal is
nyelvtanulás, vagy más célból. Én mind- még inkább magáénak érezve a plébániát.
– Ön nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
annyiuknak szeretném felkínálni a
Misszió adta lehetõségeket, hogy – egy minél családiasabbá tegye a Misszión
ún. „meghívó” egyház mintájára – azok- belüli közösséget.
– Úgy tapasztaltam, hogy szoros köteból mindenki szabadon, örömmel válék és összetartozás jellemzi a Párizsi
laszthasson.
– Melyek ezek a lehetõségek? Tervez Magyar Katolikus Missziót. Szeretnék a
krisztusi szeretet és egység további épíváltoztatást a Misszió életében?

A Müncheni Magyar Intézet és a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom
(Pax Romana) közösen rendezett ünnepség keretében köszöntötte a müncheni
magyar kulturális élet közismert és közkedvelt személyiségét, Borbándi Gyulát,
abból az alkalomból, hogy szeptember 24-én töltötte be – csodás szellemi és testi
frissességben – 90. életévét.
munka: elõadások és
Vendégelõadóként
kommentárok garmasikerült megnyerni
dája, valamint annak a
Borbándi barátját, Poközéleti szerepnek a
mogáts Bélát, a neves
jelenben még alig doirodalomtörténészt és
kumentált
szellemi
az Anyanyelvi Konfehozadéka, amelyet a
rencia elnökét, aki hanyugati magyar emigzai szemszögbõl elerációban töltött be, és
mezte „Az emigráció
amelynek eszméltetõ
küldetése és tapasztaés bátorító hatása évtilata” címen a nyugatzedeken keresztül volt
ra menekült magyarérzékelhetõ a magyarság által alkotott értéországi (és erdélyi és
keket. Ezek nem egyfelvidéki) szellemi észer hitelesebben szolletben, a politikai kulgálták a nemzeti kultúra alakulásában.
túrát és identitást,
Most, ezen ünnepi alkalommal, csumint a hivatalos otthoni szervek. Borbándi Gyula ebben vállalt szerepét és ér- pán emlékezni tudok barátunk legfontodemeit Pomogáts Béla, az elõadását kö- sabb mûveire, pontosabban kutatási irávetõ eszmecsere végén az alábbiakban nyaira. Borbándi Gyula egyéni kutatások nyomán írta meg a magyar népi
méltatta „Müncheni Mûhely” címen.
Pomogáts Béla elõadását, mely a mozgalom történetét, a nyugati magyar
müncheni Magyar Katolikus Misszió emigráció életrajzát, a Szabad Európa
nagytermében folyt le, és Borbándi Gyu- Rádió és a müncheni Új Láthatár históla azt követõ köszöntését az összegyûlt riáját, elkészítette a nyugati magyar iroközönség lelkes tapssal fogadta és éltette dalom lexikonját és bibliográfiáját,
mellettük számtalan tanulmányban hea fiatalos jubilánst.
lyezte mérlegre a huszadik századi ma*
gyarság történelmének, mûvelõdéséMüncheni Mûhely
Nemzeti kultúránk sok száz esztendõs nek, irodalmának eseményeit. Méltán
története során – egyszerûen amiatt, kapta meg a Magyar Köztársaság legnahogy állami létünk szinte mindig törede- gyobb tudományos elismerését: a Szézett és csonka volt – mindig szükség volt chenyi-díjat.
Tudósra valló alapossággal tevékenyolyan áldozatos személyiségekre, akik
egymaguk vállalták egy máskülönben kedett, ráadásul olyan szellemi közegintézményes és szervezett mûhely fel- ben: az emigráció szellemi közegében,
adatait. Talán elegendõ, ha Kazinczy Fe- amely már csak helyzete következtében
rencre, az Erdélyben intézményszervezõ is nehezen tudta elkerülni az elfogult
Kós Károlyra, a nemzeti önismeret szel- ítélkezés csapdáit. Érdemes felidézni
lemi mûhelyét kialakító Németh László- azt, ahogy Borbándi Gyula egy 1988-as
ra vagy éppen a modern katolikus kultú- interjújában (Budapesten, amikor már
ra gondozására vállalkozó Rónay hazalátogathatott) beszélt a történetíró,
Györgyre hivatkozom. Valamennyien mondhatnám: „tacitusi” („sine ira et
(és még sokan mások) hatalmas felada- studio”) etikájáról: „A célom nem az
tokat vállaltak magukra, személyes alko- volt, hogy ítélkezzem, jóllehet nekem az
tó munkájuk mellett az intézményszer- elmúlt negyven évben igen éles harcaim
vezés sokrétû feladatait. Közéjük tarto- voltak a magyar emigráció különféle pozik a most pátriárkai korban lévõ litikai csoportjaival. De miután nem poBorbándi Gyula, akinek egyszerre kel- litikai vitairatot akartam írni, hanem törlett vállalnia a tudós kutató, a publicista ténelmet, méltányosan kívántam kezelni
és az intézményvezetõ tennivalóit, és mindenkit, aki ebben a négy évtizedes
minthogy megkapta a hosszú élet ke- történelemben szerepet játszott.” Példagyelmét, müncheni mûhelyében ma is mutató kijelentés – különösen, ha arra
gondolok, hogy a magyar (a magyarorezeknek elvégzésén dolgozik.
Ünnepelt barátunk sokoldalú és igen szági) szellemi életben a racionális és
kiterjedt munkásságának akár csak érin- méltányos vitakultúrát miként váltotta
tõleges bemutatását egy ünnepi köszöntõ fel a személyes vagy pártérdekek követmég csak meg sem kísérelheti. Ez egy tu- keztében forrongó dühroham. Igen,
dományos munkaközösség és egy nagy- Borbándi Gyula terjedelmes életmûve
szabású tudományos pályakép feladata nemcsak a kutatói szorgalom és megbízvolna. Könyvek sora, folyóirat-tanulmá- hatóság tekintetében kínál példát, hanem
nyok, újságcikkek légiója áll mögötte, a vitakultúra tekintetében is. Elmondhaezek mellett a Szabad Európa Rádió tom, hogy magam több mint három évtiegyik vezetõjeként végzett sok évtizedes zede ismertem személyesen Borbándi
Gyulát, és büszke vagyok arra, hogy baráti szálak kötnek hozzá. Sokat tanultak
tõje lenni. Hiszen az az otthonom, ahol a tõle mindazok, akik nemzetünk és nemcsaládom, és ott a családom, ahol neve- zeti kultúránk történetével foglalkoznak,
men szólítva érzem magam, ahonnan hi- a múlt értelmét és tanulságait keresik.
Nemcsak megbízhatóságot és vitakultúányzom, ha nem vagyok jelen.
Szeretnék Isten szeretetének élõ jele rát, a munka tiszteletét és szeretetét is.
lenni az itteni magyarság számára. Is- Úgy tudom, hogy barátunk most is: kiten végtelenül szeret mindannyiunkat, lencvenévesen dolgozik, készíti a maelvárás és feltétel nélkül. Nagyon so- gyar emigráció történetének harmadik
kunkban él egy büntetõ-ítélõ-magyará- kötetét (amely a mögöttünk álló másfél
zatot váró Isten-kép. Ha megismerem évtized fejleményeivel foglalkozik).
Istent, Õ elveszi a félelmeimet, s Álta- Most, hogy barátai és hívei nevében is
la-Vele találok rá igazán önmagamra. további szellemi frissességet és biztos alNekem az a vágyam, hogy Istennek ezt kotóerõt kívánok neki, teljesítménye és
a végtelen gyengéd, szeretõ, irgalmas munkabírása is azt sugallja, hogy dolarcát megmutassam. Ez a küldetés, gozni mindig érdemes, akár a mostoha
viszonyok ellenére is.
amit Õ nekem adott.
Pomogáts Béla
Lovasi Andrea Ida
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HÍREK – ESEMÉNYEK
Az éhezés okai
Az Afrikával foglalkozó püspöki szinóduson Jacques Diouf, az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete
(FAO) elnöke cáfolta azt a hiedelmet,
amely szerint az éhezõk számának növekedése egyenesen arányos a világ népességnövekedésével. „Az éhezés oka a vízhiány, az élelmiszert pazarló gazdag országok és a táplálékot nélkülözõ szegény
országok közötti szakadék, valamint a
felháborító tény, hogy a gazdag országok
megsemmisítik azt a táplálékot, amit jogi
akadályok miatt nem adományozhatnak
az éhezõ országoknak. Ezek állnak az
éhezés hátterében, nem a lakosság létszáma. Ezek mögött pedig sokszor a szolidaritás hiánya és sokunk önzése áll.”
A pápa Nagy-Britanniában
Sajtóértesülések szerint XVI. Benedek
pápa jövõre hivatalos látogatást tesz NagyBritanniába. Ez lesz az elsõ hivatalos állami pápalátogatás a szigetországba, ha II.
János Pál 1982-es útját lelkipásztori útnak
tekintjük – írja a The Times. Így Benedek
pápa feltehetõen találkozik majd II. Erzsébet királynõvel és az Anglikán Egyház vezetõivel. Az utazás a lap szerint jövõ szeptemberre várható. Londonon kívül a pápa
valószínûleg felkeresi Birminghamet,
Oxfordot és Edinburgh-t.
Eucharisztikus Világkongresszus
Az 50. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszust 2012. június 10. és 17. között rendezik az ír fõvárosban, Dublinban. A jubileumi találkozó témája:
Eucharisztia – Közösségben Krisztussal
és egymással. Az eucharisztikus világkongresszusok az ifjúsági világtalálkozók
mellett Egyházunk legnagyobb esemé-

nyei közé tartoznak. A legutóbbi kongresszusra a kanadai Québecben került sor
2008-ban, mintegy 200 ezer ember részvételével.
Szentek a mûvészetben
Hatalom és kegyelem címmel Európa
népeinek szentjeirõl szóló mûvészeti kiállítás nyílt október 7-én a római Palazzo
Venezia-ban. A közönség számára a tárlat 2010. január 10-ig látogatható. A kiállítás mintegy száz nagy mester mûveit
mutatja be. A tárlat létrejöttéhez a párizsi Louvre, a londoni National Gallery és
a madridi Prado járult hozzá a mûalkotások rendelkezésre bocsátásával.
Megújult a székesegyház
Az 1721 és 1746 között épült Szent
Anna római katolikus plébániatemplom
– 1993 óta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye székesegyháza –, a hazai barokk építészet nagyszerû alkotása immár
megújulva várja a betérõket Debrecen
szívében. Bosák Nándor, a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye püspöke a
felújított templomot hálaadó szentmisében áldotta meg szeptember 20-án.
India ragaszkodik Teréz anyához
Az indiai külügyminisztérium szóvivõje megerõsítette: India elutasítja Albánia kérését, hogy szülõhazájába szállítsák
Boldog Kalkuttai Teréz anya földi maradványait. Teréz anya „indiai állampolgár
volt, és saját hazájában nyugszik. Fel sem
merül a kérdés, hogy elszállítsák” – nyilatkozta Vishnu Prakash külügyi szóvivõ.
Sunita Kumar, a Szeretet Misszionáriusainak szóvivõje abszurdnak nevezte az albán kérést. „Üdvözöljük Delhi döntését.
Teréz anya Kalkuttáé, Indiáé”.
o

SZÁJRÓL SZÁJRA
A nagy mesemondó
Ebben az esztendõben ünnepeltük Benedek Elek születésének 150. évfordulóját. A megemlékezések életének, munkásságának sokoldalúságát mutatták be
az általában csak meséit ismerõ közönségnek. Hiszen már azt is csak kevesen
tudják, hogy udvarhelyszéki székely lófõ család sarja volt. Hogy az õ fia volt
Benedek Marcell író és tanár, regények,
irodalomtörténeti és esztétikai munkák
szerzõje. A pszichiáterként úttörõ tudós
Benedek István publicista és mûvészettörténész pedig unokája. De térjünk
vissza az ünnepelt mesemondó Elek apó
életéhez. Hogy bölcsésztanulmányait
Székelyudvarhelyen és Budapesten végezte, továbbá az, hogy már diákként is
részt vett néprajzi gyûjtõmunkában, nem
lepte meg olvasóinak táborát. Az sem,
hogy mint újságíró tevékenykedett a Budapesti Hírlapnál. Sokkal inkább az,
hogy 1887-tõl 1892-ig országgyûlési
képviselõ volt, és a közoktatás kérdéseivel, a népnyelv és népköltészet témakörével foglalkozott.
A napilapok és folyóiratok felsorolása, amelyeknek szerkesztõje, munkatársa volt, meghaladja ennek a megemlékezésnek a kereteit. Viszont, hogy
1889-ben Pósa Lajos társa volt az elsõ
hazafias szellemû gyermeklap, Az Én
Újságom szerkesztésében, feltétlenül kiemelten említésre méltó. Ezt követõen
Sebõk Zsigmondot támogatta a Jó Pajtás
útnak indításánál. A Kisfaludy Társaság
1900-ban választotta tagjai sorába. Közben elkészültek meseátdolgozásai az ifjúság számára: a Grimm-mesék átírása,
valamint az Ezüst- majd az Arany Mesekönyv. A legjobb magyar mesekönyvek
voltak ezek, más átdolgozásokkal együtt. Önkényesen kiragadott és közel

sem teljes felsorolás mûveinek sorából: a
13 kötetes Nagy magyarok élete, az 5 kötetes Magyar mese- és mondavilág, történelmi és irodalomtörténeti munkák,
versek, színdarabok. Bizonyára sejtik olvasóink, hogy a Nagy magyarok élete –
Tóth Béla A magyar anekdotakincse
mellett – fiatalságom óta gyakran forgatott olvasmányom volt.
Hogy Bardócz Orsolya déd- vagy netán ükunokája-e Benedek Eleknek, bizony nem tudom. De hogy az õ összeállításában, az õ válogatása után új Benedek-kötet látott napvilágot Kisbaconi
versek címmel, azt igen. Egy errõl szóló
recenzió hívta fel a figyelmemet az évfordulóra és szolgált ösztönzõül ezeknek
a soroknak írásánál. A versek ihletõje a
szülõfalu, Kisbacon, a gyermekek, a család, no meg az állatok. Közvetlenségük,
egyszerûségük, a gyermekek iránti szeretet, magukkal ragadják az olvasót és a
bennük rejlõ tanítás észrevétlenül keríti
hatalmába a megszólítottakat. Néhány
verscím, ízelítõül: Húsvéti ének, Mezei
élet; vagy a fát ültetõ örömét közvetítõ
Szép kerek almafa és A vén fa árnyékában… Meg néhány emlékvers, mint például a következõ: „A szeretet drága
kincs, / Földön ennek párja nincs, / Oszd
meg mással, mégse fogy, / Sõt így lesz
még nagyobb”.
1921-ben Benedek Elek hazatért Kisbaconba, a trianoni békeszerzõdés értelmében Romániához csatolt otthonába.
Az ifjúsághoz szóló A Cimbora címû
lapot szerkesztette. A magyarsághoz tartozást, a magyar nyelv megõrzését szolgálta itt is haláláig, 1929. augusztus 17-ig.
Írói végrendeletének utolsó három
szava: „…fõ, hogy dolgozzanak”.
Közreadta: Ramsay Gyõzõ
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LELKIPÁSZTORI LÁTOGATÁS
HOLLANDIÁBAN
Magyarok Nagyasszonya ünnepére se, az új Ég és az új Föld csak akkor leemlékeztek a Hága és környékén élõ ma- hetséges, ha Isten Fiát befogadjuk, útmutatásait hûségesen követjük, és megadgyarok.
Az eseményt különlegessé tette szá- juk neki az Istennek kijáró dicsõséget...”
mukra a külföldön élõ magyarok püspö- – emlékeztetett a fõpásztor.
A szentmise végén a gyermekek vikének látogatása és a hágai Szûz Mária
Szeplõtelen Szíve-templomban celebrált rágcsokrokkal köszöntötték a külföldi
ünnepélyes püspöki szentmise, melyen magyarok püspökét, majd virágokat
nagy számban vettek részt honfitársaink, helyeztek a Magyarok Nagyasszonya
nemcsak a környékrõl, de Hollandia lábai elé. A szentmisén közremûködött
a Bally házaspár hegedûn és gordonegész területérõl.
A látogatást a hágai magyar egyházi kán, Hegyi Barnabás orgonán.
A hágai magyarok ünnepe a magyar
közösség vezetõsége szervezte. A Szentmisén Oribabor-Berényi Julianna elnök nagykövetség termeiben folytatódott,
köszöntötte a püspököt. A helyi egyház ahol Tóth Miklós, a hollandiai protesképviseletében két holland pap kon- tánsok képviselõje köszöntötte a hacelebrált: Páter JJM Kwaaitaal és JJA de zánkból érkezett vendéget. A hágai egyBoer, MHM. Diakónusok: AJC van házi közösség magyaros ételekkel és
Aerde, Boronkai József, akolitusok: Leo itallal látta vendégül az egybegyûlteket.
Az est során zártkörû kerekasztal-beElshout, Szivák János voltak.
Cserháti Ferenc esztergom-budapesti szélgetésre került sor, ahol Nickl Kásegédpüspök szentbeszédében emlékez- roly és Komarnicki Egon számoltak be
tetett: „Magyarok Nagyasszonya tiszte- a hollandiai magyar katolikus egyházi
lete nem nemzeti öntetszelgés, elmélá- élet múltjáról és jelenérõl. A püspök
zás nemzeti múltunk jámbor hagyomá- hozzászólásában a relativizmus diktatúnyai fölött, hanem olyan komoly üzenet, rájáról, az ökumenikus törekvések kilátanítás, amire ma is szükségünk van és tásairól és az európai kultúra válságáról
ami ma is utat mutat.” Felhívta a figyel- beszélt.
Lelkipásztori látogatása irányt mumet a Magyar Katolikus Püspöki Kar
legutóbbi körlevelére, egyben nemzeti tatott a hollandiai magyaroknak kekultúránk ápolására és keresztény hitünk resztény életük gyakorlásához, hitükgyakorlására szólított. „Az idegenbe ke- ben való megerõsödéséhez, valamint
rült embert különösen fenyegeti az a ve- ahhoz, hogy az Istenhez vezetõ jó úton
szély, hogy megfeledkezik szülõföldje járjanak.
Oribabor-Berényi Julianna elnök
értékeirõl és válogatás nélkül veszi át az
új környezeti hatásokat; olyan káros befolyások alá
kerül, amelyek veszélyeztetik hitét,
jó erkölcsét, eltávolítják Istentõl, a
helyes vallás gyakorlataitól...”
Magyarok Nagyasszonya ünnepe
„elénk állítja az új
embert, aki hitt
annak beteljesedésében, amit az
Úr mondott neki
(Lukács 1,45); arra int, hogy létünk
és egész történelmünk kiteljesedé- Kisgyerekek köszöntik Cserháti Ferenc püspököt

NYELV ÉS...
(Folytatás az 5. oldalról)

Valamikor bizony a szó szoros értelmében is képesek voltak „szíjat hasítani
a bûnösök hátából”, ezzel súlyosbítva a
kiszabott akasztófát. A „lakatot tenni valakinek a szájára” (temetõkben találtak
összelakatolt állkapcsokat!), az „ágrólszakadt” kifejezés pedig bitófáról levágott hullákra utal.
Sok mondás különféle állatkínzások
emlékével terhes: „köti az ebet a karóhoz”, „kiebrudal valakit”, „ordít, mint a
fába szorult féreg” (a „féreg” ezúttal
csapdába ejtett farkast, toportyánférget
jelent).
Ki hinné, hogy „Kukutyin”, ahová
„zabot hegyezni” szokás küldeni embertársainkat, valóban létezõ puszta a
régi Torontál megye északi határán,
Deszk és Kiszombor között; s ha egy mesebeli lakodalommal kapcsolatban azt
írják, hogy „Hencidától Boncidáig folyt
a sárga lé”, akkor egyrészt egy Berettyóújfalutól nem messze lévõ, ma is
virágzó községet (Hencida) emlegetünk, Boncida pedig a Bonchida nevû,
Kolozs megyei falu nevébõl alakult? (A

„sárga lé” alatt sáfrányos lakodalmi
húslevest kell érteni).
Némely szólás valamely híres költeményt idéz: „Szegény tatár!” (Kisfaludy
Károly: A bánkódó férj), „otthagy csapot-papot” (szabadon Petõfitõl), „hiba
van a kréta körül” (Arany János: A betyár).
„A kocka el van vetve” történelmi
anekdotából származik. Julius Cesar
állítólag ezt mondta, midõn a gall háborúba indulva, átkelt a Rubicon nevû folyón, tudva, hogy nincs többé
visszaút.
Természetesen, mindez csak szeszélyes tallózás a hatalmas anyagban. Föl
akartam hívni a figyelmet a magyar
nyelv csodálatos szépségére, gazdagságára, fantázia-bõségére!
Befejezésül még annyit, hogy a
nyelv élõ, állandóan mozgásban, fejlõdésben lévõ valami. Szólások manapság is keletkeznek, de csak az idõ
fogja eldönteni, melyik felel meg a
nyelv igazi szellemének, melyik válik
majd annak szerves részévé. Hogy
csak egy példát mondjak, mindnyájan
használjuk az „ez van, ezt kell szeretni” kifejezést, noha legtöbbünk bizonyára régen elfeledte, melyik viccnek
volt a csattanója.
Saáry Éva
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ÉLETÜNK

MAGYAR NYELV SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

HIRDETÉSEK

Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdekl!dni lehet magyar nyelv" szentmisék helye és ideje után.
Megtalálható még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu.

Hazatelepül!knek kit"n!! Eladó önköltségi áron 2 szoba összkomfortos, távf"téses,
második emeleti, kiemelt min ség", 2 szobás
lakás, garázzsal. A gyógyfürd pár kilométerre
fekszik a lakástól, ligetes környezetben, közel
Budapesthez. T.: 0049-89/370 64 7!6, este.

ANGLIA:
London: Virágh József f lelkész, Hungarian
R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GBLondon, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-027!.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Miséz helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brighton-Hove; www.magyarkatolikusok.co.uk
Észak-Anglia:
Érdekl dni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St. John
The Baptist Presbytery, Dowling Street, Rochdale,
OL!! !EX, Tel./Fax: 0044-(0)!706/64 59 37. Miséz helyek: Rochdale, Wolverhampton, Nottingham.
AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, f lelkész, Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-!070 Wien, Tel.: 0043-!/526 49 72; Fax:
0043-!/526 49 72 25. Miséz helyek: Bécsújhely
(Familien-Kirche) !7.00-kor; Bécs, vasárnaponként
!!.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7. E-Mail:
bmke@katolikus.at, http://www.katolikus.at
Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs rektor,
szentmise: minden szombat este !8.30, A-!090
Wien, Boltzmanngasse !4, Tel.: 0043-!/3!7 3656.
Burgenland/Alsó!r: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-750! Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34!08. E-Mail: Kersztfalvi@freemail.
hu Miséz helyek: Alsó r, vasárnaponként 9.00kor, Fels r, vasárnaponként !0.!5-kor.
Graz: Ugri Mihály gondnok, Tel.: 00433!6/68 35 08; szentmise a hónap els vasárnapján
!0.00 órakor, a többi vasárnapokon !7.00 órakor
a Welsche-Kirche-ben, Griesplatz 30. sz.
Innsbruck: Dr. Magda Szilveszter diakónus,
Tel.: 0043-5!2/204 !03. Szentmise minden hónap 2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3.
Linz: Ft. Szabó Ern , Ungarnseelsorgezentrum d. Diözese Linz, Petrinumstr. !2, Haus 7, A4040 Linz, Tel.: 0043-732/73658!-4492 (iroda),
-4493 (lakás), -4494 (Fax), E-Mail: ernest.szabo
@diozese-linz.at; Miséz helyek: Linz, Wels.
Klagenfurt: Ft. Norbert Jakab, Tel.:00434733/232 v. 0043-6768 7727 444, E-mail:janorth@
freemail.hu; Szentmise minden hónap utolsó vasárnapján !3.00-kor a Kapuziner Kirche-ben,
Waaggasse !5, A-9020 Klagenfurt.
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton !7.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. !35. Érdekl dni: Bohumy István,
Tel.: 0043-699/8!72!232.
BELGIUM
Brüssel: P. Havas István Sch.P., Mission
Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit !23,
B-!050 Bruxelles/XL/. Tel.: 0032-2/64 96 !88.
Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor f lelkész,
Aum nier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, Tel.: 0032-4/22 33 9!0; Fax: 0032-4/22!!6 09.
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Gáspár István, szentmise minden vasárnap !!-kor, augusztust kivéve. Mission Catholique
Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F-750!0 PARIS,
Tel.: 0033-!/42 086!70, Fax: 0033-!/42 067!55,
http://magyarmisszio.free.fr.
Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely,
Mission Catholique Hongroise, 302, Avenue Jean
Jaures, F-69007 Lyon, Tel.: 0033-4/78 50!636.
NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Miséz helyek:
Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdekl dni:
Ft. P. Szomszéd Tamás József SJ, Ungarische Kath.
Mission, Zirbelstr. 23, D-86!54 Augsburg, Tel.:
0049-82!/4! 90 25 30 vagy 0049-82!/4! 90 25 !9,
vagy mobil: 0049-!5!/!4 23 28 06.
Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséz helyek:
Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg, Regensburg. Érdekl dni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A, D-9057! Schwaig. Tel.: 0049-9!!/507 57 96.
Esseni Egyházmegye: Miséz
helyek:
Duisburg, Essen. Érdekl dni: Ung. Kath. Mission,
Fraziskaner Str. 69a, D-45!39 Essen. Tel.: 004920!/28 47 40 vagy Kölnben: 0049-22!/23 8060.
Freiburg-Trier-Speyeri Egyházmegyék
Karlsruhe-i székhellyel: Miséz helyek: Mannheim,
Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Freiburg,
Karlsruhe, Pforzheim, Konstanz, Baden Baden.
Érd.: Ft. Dr. Szabó József, Ungarische Katholische
Mission, Elbinger Str. 2/A, D-76!39 Karlsruhe.
Tel.: 0049-72!/ 6872!5.
Berlini és Hamburgi F!egyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye: Miséz helyek: Berlin, Hamburg, Hannover, Kiel,
Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd. Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Katholische
Mission, Bürgerweide 35, D-20535 Hamburg,
Tel.: 0049-40/25 077 83.
Kölni F!egyházmegye és Aachen: Miséz
helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdekl dni: Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission, Thieboldgasse
96, D-50676 Köln. E-Mail: ungarnzentrum@
netcologne.de Tel.: 0049-22!/238060. Fax: 004922!/ 232!20; http://www.ungarnzentrum.de

67 éves, !70 magas, molett, nem dohányzó,
nyugdíjas özvegy vagyok. #szinte szándékkal,
korban és érdekl désben hasonló társat keresek (Wuppertal környékén). Nem dohányzók
levelét várom. Jelige: „#sz rózsa”.
Tirol/Wörgl-ben eladó 2 szoba összkomfortos, masszív építés" nyaralóház kb. 600 m2-es
domboldali területtel. T.: 0043-5!2/204 !03.
Szabó Valéria, ügyvéd
Korrekt jogi képviseletet igényelhet magyarul
beszél ügyvédt l. München: T.: 0049-(0)89/59
98 80 45. Heilbronn: T.: 0049(0)7!3!/688 23.
Magyarországon él! 70 éves özvegy n
vagyok. Családi házban élek, rendezett körülmények között. Komoly szándékkal korban hozzám ill urat keresek. Hazatelepül k
el nyben. T.: 0036-78/425-634. Cím: Nap u.
25., H-6328 Dunapataj.
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Miséz helyek: FrankfurtRödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt,
Giessen. Érdekl dni: Ft. Takács Pál, Katholische
Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str.
365, D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79
50 2!, 069/24795022. Fax: 0049-69/97 78 26 84.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de
München-Freisingi F!egyházmegye: Miséz helyek: München, Rosenheim, Erding. Érdekl dni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus Miszszió – Ungarischsprachige Katholische Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-8!925 München. Tel.:
0049-89/982637, 982638, Fax: 0049- 89/9854!9.
E-Mail: info@ungarische-mission.de; www.
ungarische-mission.de
Münster-Padeborn-Osnabrücki Egyházmegyék: Miséz helyek: Hagen, Menden, Osnabrück, Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neukirchen-Vluyn. Érdekl dni: Ft. Bagossy István,
Kath. Ung. Mission, Middelfeld 24, D-48!57
Münster-Handorf. Tel/Fax.: 0049-25!/32 65 0!.
E-Mail:ungarische-mission@bistum-muenster.de
Passaui Egyházmegye: Miséz hely: Passau: Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94!2! Salzweg, Telefon: (08505) !2 29.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye: Miséz helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim,
Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen,
Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen,
Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen, Munderkingen, Ulm, Biberach. Érdekl dni: Dr.
Tempßi Imre, Ungarische Katholische Gemeinde,
Albert-Schäfße-Str. 30, D-70!86 Stuttgart. Tel.:
0049-7!!/2369!90, Fax: 0049-7!!/2367393,
E-Mail: missio@ukgm-stgt.de v. tempßiimre@
yahoo.de www.ukgm-stgt.de
Würzburgi Egyházmegye: Miséz hely:
Würzburg. Érdekl dni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Telefon:
0049-93!/38 62 43, Fax:386-405.
NORVÉGIA
Információ a magyar nyelv" lelkipásztori
szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László f lelkész,
PontiÞcio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia !, I-00!86 Róma. Telefon: 0039-06/6842620, pminemeth@gmail.com. Miséz helyek:
Róma – minden hó utolsó vasárnapján !!-kor, S.
Maria dell’ Orazione (Via Giulia, kivéve júl., aug.,
dec.) és a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában minden kedden 8.00-kor.
Milánó – minden hó els vasárnapján !6.00-kor,
Szalézi oratorium (Via Tonale !9, kivéve jan.,
júl., aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.
Firenze: P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039/
347.344.55.38, E-Mail: ruppert.jozsef@piarista.hu
SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische
Ungarnmission, Winterthurer Str. !35, CH-8057
Zürich, Tel.: 004!-44/36 23 303. E-Mail: f.vizauer
@gmx.ch; Miséz helyek: Winterthur, St. Gallen,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.
Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 004!-26/534
0672. Szentmise minden hó 4. vasárnapján !!.!5kor, az Orsolyiták templomában (rue de Lausanne).
Miséz helyek: Genf: Szentmise minden hó !. és
3. vasárnapján. Tel.: 00 4!-22/79!0458; Lausanne:
Szentmise minden hó 2. és 4. vasárnapján. Tel.:
004!-2!/6478 678; Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 77!7, CH-3000 Bern. E-Mail: info@
katolikus.ch http://www.katolikus.ch
Basel: Pál István, Tel.: 004!/765!8544!.
Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor.
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„EURÓPA FÖLDJE...”
(Folytatás az !. oldalról)
Talán nem hiányoznak azok a csoportok sem, amelyek politikai és gazdasági
el nyre számítva feszültséget és ellenségeskedést szítanak népek, etnikai csoportok vagy vallások között. Azonban
Krisztus a világ világossága, aki megvilágítja az emberi történelem sötétségét,
és #t soha semmilyen homály, gy"lölet
vagy rossz nem gy zheti le – hangsúlyozta Erd Péter bíboros.
Krisztusban van reménységünk. Még
ha az Egyház hangja és az egyes keresztények tanúságtétele gyöngének is t"nik,
ez a halk hang er sebb minden zajnál, hazugságnál, propagandánál vagy manipulációnál. A vértanúk erejér l tanúskodunk
– folytatta beszédét Erd Péter bíboros.
Megkezd dött a XX. századi hitvallók
boldoggá- és szenttéavatása. A hosszú üldöztetés során emléküket csönd borította,
mégis élénken megmaradt a hív k szívében. Most kezdtük el a sírgödrök felnyitását. Megható látni, hogy mi maradt
a vértanúk testéb l. Földi maradványaik
áthelyezése minden egyes alkalommal
mélyen megrázza a jelenlév k lelkét. A
nagy feszültség, amely egy meggyilkolt
ember végs gyöngesége és ugyanannak
a személynek a legmagasztosabb ereje
között van, rendkívül er s spirituális lendületet ad közösségeinknek.
Mi, európai katolikusok megtanultuk
történelmünkb l, hogy Þgyelemmel kövessük az afrikai keresztények sorsát is.
Megtanultuk nagyra becsülni h"ségüket,
tanúságtételüket. Az afrikai vértanúk,
akiknek száma évr l évre aggasztóbb,
Krisztusért és Egyházáért adják életüket,
így tehát értünk is. Az afrikai helyi egyház megérdemli hálánkat és mély tiszteletünket – mutatott rá a magyar prímás.
Isten Szolgája, II. János Pál er teljes
és világos tanítást hagyott ránk az isteni
irgalmasságról. Az olykor ördöginek t"n
köröket, amelyek egész társadalmakat taszíthatnak kétségbeesésbe, a gy"lölet, az
er szak, a bosszú és az igazságtalanság
struktúráira építve etnikai csoportok, népek vagy társadalmi osztályok között, nem
gy zhetnénk le pusztán emberi er vel, ha
nem létezne az isteni irgalmasság, amely
képessé tesz arra, hogy kövessük Krisztus
parancsolatát: „Legyetek tehát irgalmasak,
amint a ti Atyátok is irgalmas” (Lk 6, 36).

AZ ÉLET KÖNYVÉB#L
A keresztségben Isten gyermekei
lettek: Koeroessy Richard és Dudoujon
Maria-Edit kisleánya: Sophia-Klára,
2009. május 3. Dr. Gellen Barnabás és
dr. Dautremer Justine Þa: Mátyás, 2009.
május 9. Bérmálkozás: Rácz Kata,
2009. május 30. Szentségi házasságot
kötöttek: Erd di Dávid és Gy ri Zita,
2008. Koeroessy Richard és Dugoujon
Marie-Edith, 2009. május 2. Benoit és
Stumpf Patricia, 2009. május 9. Az örök
hazába költöztek: Horváth Csaba,
2008. október !0. Nagy-Torma Ferenc,
2009. január 30. Nagy László (Táncos
Laci), 2009. február 5. Mme. Bónayné
Schuldesz Elisabeth, 2009. február 26.
Mme. Benk Tamásné Vada Klára, 2009.
április !5. Forián Béla, 2009. április 20.
Kollár Eugen (Jen ), 2009. június !3.
Vázsonyi Wilhelm, 2009.
(Párizs)
HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Apró-, házassági-, általános hirdetések
karakterenként:
„Jelige” – postaköltség
Üzleti-, nyereséges hirdetés karakterenként
Nagybet"s sorok karakterenként
Egyszer", ! „pontos” keret
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk.

0,!0 EUR
5,00 EUR
0,20 EUR
0,40 EUR
!0,00 EUR

Egymás utáni háromszori hirdetésnél !0 %, hatszori
hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!

Meggy z désünk, hogy az ajándékok
kicserélése olyan program, amely nemcsak
Európa nyugati és keleti részére érvényes –
folytatta szinódusi felszólalásában Erd Péter bíboros. Ez a hívek kötelessége az egyes
kontinensek között és egyetemes szinten.
Ugyanakkor jobban el kívánjuk mélyíteni
az afrikaiak liturgikus, katekétikai tapasztalatát, a papi hivatások dinamizmusát, annak
a lehet ségét, hogy közösen építsük Krisztus Egyházát Európában, Afrikában, és világszerte – mondta a CCEE elnöke.
A világ nagy gazdasági és politikai mozgató er i gyakran nem a szeretet és az igazságosság logikája szerint m"ködnek. Olykor
megfeledkeznek az igazi valóságról, a dolgok és az ember természetér l. Az emberi
méltóság azonban nem hatékonyságunk,
nem evilági sikereink függvénye. Minden
ember azonos elidegeníthetetlen méltósággal rendelkezik, mivel Isten saját képmására és hasonlatosságára teremtette. Az emberi méltóság nem összeegyeztethetetlen a
szenvedéssel. Hamis lenne egy olyan ideológia, amely azt állítaná, hogy méltóságunk
meg rzéséhez jobb lenne a halált választani, semmint szenvedni. Ez volt az ókorban
a görög-római magatartás, amelyet még
nem világított meg az Evangélium tanítása.
Krisztus példája azonban azt tanítja, hogy a
legnagyobb szenvedés a legnagyobb méltóság és dics ség pillanata lehet.
A teremtett valóság természete változatlan még akkor is, ha korunkban sokan nem
hallgatják meg a Teremt hangját és nem
nyitottak az igazság befogadására, a szeretet gyakorlására. Az igazságosság és az isteni irgalmasság ett l függetlenül mindenképpen érvényre jut a világ m"ködésében,
a történelem lefolyásában – mondta Erd
Péter bíboros, majd ezekkel a szavakkal
fejezte be szinódusi felszólalását:
„Biztosítunk benneteket imáinkról és
szolidaritásunkról, hogy megtaláljátok a
kiengesztel dés, az igazságosság és a béke
el mozdításának útjait, hogy számunkra is
támaszt nyújtsatok tapasztalataitokkal, hitetekkel és tanúságtételeitekkel”.
(Vatikáni Rádió)
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