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MI AZ IGAZI HÚSVÉT?
Az európai magyarság bizonyára so-

kat küzdött anyanyelvéért, önbecsülésé-
ért, és számos fölfedezést tehetett egyes
szavaink jelentésével kapcsolatban. Így
voltam én Húsvét szavunkkal. Lengyel
barátaim azzal érveltek: milyen materia-
listák is a magyarok, nem találtak szebb
szót Húsvét ünnepére, mint ezt: ismét
ehetünk húst. Bezzeg, a lengyelek - és a
szlávok egy csoportja - a Nagy Éjszaká-
ról nevezte el kereszténységünk legna-
gyobb és legjelesebb ünnepét (Wielka-
noc, szlovákul:Vel´ká Noc). Máig énekel-
jük a nagyszombati szertartásban az Ex-
sultet szavait: Áldott ez az éj. Igen, ál-
dott, ez az éj, mert ezen éj folyamán tá-
madt fel Urunk, aki meghalt ugyan nagy-
pénteken, de föltámadott harmadnapon.
A szláv népek e csoportja az éjjeli litur-
gia hangulatát őrizték meg, amely rímel a
másik nagy éjszakára, karácsony éjszaká-
jára. Hitünk két nagy életadó eseménye az

éjszaka folyamán történt: mind Jézus szüle-
tése, mind Krisztus feltámadása halottaiból.

A latin nyelvben más szóval találko-
zunk: Pascha. A latin ezt a szót a görög-
ből vette át, a görög pedig az arámból,
héberből. A pászka szót mi is ismerjük
magyar nyelvünkben, de más jelentést
adtunk neki: kovásztalan kenyér.A Pász-
ka eredetileg az átmenet, a zsidóság hús-
vétja, az Egyiptomból való kivonulás, a
Vörös-tengeren való csodás átkelés, az
Exodus ünnepe. Mi is a bűn rabságából
az élet csodálatos világosságára, az Ígéret
Földjére érkezünk meg Húsvét reggelén,
hogy rácsodálkozzunk: hol is a halálnak
mérge, hol is a halálnak fullánkja? Meg-
marad ugyan a halál, de ezt követi a fel-
támadás. A Pasqua szó az újlatin nyel-
vekben meg is maradt (francia: Pâques,
olasz: Pasqua, spanyol: Pascua, stb.), őriz-
ve ezt az ősi, sőt legősibb rétegét a Hús-
vét jelentésének és eredetének.A kovász-
talan kenyér az eucharisztiára utal, amely
ismét Urunk halálának és feltámadásának
megünneplése, így pászka szavunk őrzi az
eredeti jelentésnek ezt a rétegét.

A germán népek a tavasz istenéről,
ünnepéről nevezték el Húsvétot: néme-
tül Ostern, angolul Easter. Mondhat-
nánk, pogány eredetű ez az ünnep, annyi-
ra pogány, hogy még a nevében is máig
őrzi ezt. Igaz ez a megfontolás, de tegyük
hozzá: azért nem kellett megváltoztatni a
szót magát, mert nem volt keresztényel-
lenes a tartalma, meg lehetett keresztelni
azt. Így tettek a missziósok mindenütt,
ahol lehetett: az ősi hiedelmeket keresz-
tény tartalommal töltötték meg és nem
vetették el, amit feltétlenül nem kellett.
Így érvelhettek: Krisztus a Ti tavasztok, ő
hozza meg a jobb időt, lelketeknek pedig bű-
neitek bocsánatát, a kegyelmi élet tavaszát.

A tavasz a természet körforgásába il-
leszt be: a négy évszak egymást követve a
leépülés, majd az újrakezdés ciklusában
helyez el minket. Így van ez az emberi
élettel, így éljük meg ezt a naptári év rit-
musában. Amikor Krisztus kereszthalá-
lát és feltámadását ünnepeljük, erre a
hétköznapi tapasztalatra támaszkodunk.
Ugyanakkor fölfedezzük annak mélyebb
tartalmát. Ahogy az Atya nem akarta,
hogy Fia a halálba temetkezzék, hanem
új életre támasztotta, úgy nem akarja a mi
halálunkat sem.A természet, az élet alap-
törvényét tiszteletben tartja, de alkotó
módon meghaladja, a halál után az ő kü-
lönös akaratából kapjuk ajándékba a fel-
támadást és ily módon az örök életet.
Nem a halhatatlanságot, amire vágyott az
antik görög és római kultúra, és vágyik a
mai ember a technológiai csodákba vetett
hitével, hanem ezt a sorrendiséget: földi
élet, halál, majd feltámadás, Örök Élet.

Ne feledjük tehát, hogy a Feltámadás-
hoz a szenvedésen és a halálon át vezet
az út. Nem jár jól az, aki ezt az utat nem
akarja végigjárni. Nem vezet el a célhoz a
kényelem, a széles út választása. A széles
úton sokan járnak ugyan, de nem jutnak
el a magasba, megrekednek a völgyben.
A keskeny, szoros ösvény az, ami fölvezet
a meredeken és eljuttat minket a hit és
élettapasztalat magaslatára és teljességére.

*
Ha el akarjuk mélyíteni anyanyel-

vünk húsvét szavának jelentését, akkor
abba kell belegondolnunk, mi is ennek a
konkrét üzenete. Annyira nagy ünnep
volt ez a Húsvét eleink számára, hogy

meg kellett várniuk annak elérkeztét:
végre ehetnek húst. Nos, ez akkor azt is
jelentheti, hogy az előtte  lévő időszak-
ban sokáig - egész Nagyböjtben, negyven
napon át - megtartották a böjtöt, valóban
nem fogyasztottak húst, pedig az a hide-
gebb éghajlat alatt, mint nálunk is, elen-
gedhetetlen táplálék volt. Szép hagyo-
mány ez, méltó elődeinkhez. Nekünk,
méltatlan utódaiknak pedig lelkiismeret-
vizsgálatra ad alkalmat: Vajon mi hogyan
tartjuk meg ezt az ősi aszketikus gyakor-
latot? Mennyire vagyunk hűek eleink hi-
téhez és fegyelméhez? Várakozó lélek-
kel veszünk-e részt a felkészülésben?
Hogyan használjuk fel az örök életre va-
ló felkészülés idejét, a földi életet? Meg-
annyi kérdés, amely saját, személyes vá-
laszunkra vár.

*
Egy kis európai körutat tettünk a Hús-

vét szó jelentésével, teológiájával kapcso-
latban. Azt látjuk, hogy az egyes nyelvcsa-
ládok saját köreikben más-más szempon-
tokat őriztek meg nyelvükben, s ez fényt
vet hétköznapjaikra is. E szempontok sajá-
tosan kiegészítik egymást és beszédesen
őrzik Húsvét teológiáját, amelyet a Szent
Háromnap liturgiájában minden évben
újraelmélkedünk és újra ünnepelünk.

Ez az európai kitekintés arra is felhív-
ja a figyelmet, hogy egy-egy kultúra ön-
magában csak egy-egy szeletét tudja adni
a teljességnek. A teljesség, az egész, az
egyes nyelvi kultúrák mögött sejlik fel,
azt fogalmilag nem is lehet megragadni,
saját anyanyelvünk, saját kultúránk mo-
zaikszerűen tükrözi vissza, kiválasztva
annak egy-egy elemét. Az ősi teológiai
tartalom előbb a zsidó nép nagy közös
élményében sejlik föl: az egyiptomi
fogságból való kiszabadulás, a csodás ka-
landon át a szabadság, az Ígéret Földjére
vezető út évenkénti újra megünneplé-

sében, továbbá illeszkedik a természet
ciklusába, végül kibontakozik a Megvál-
tó életáldozatában és feltámadásában.

Legyen ez a Húsvét és az egész azt
követő húsvéti idő az elmélyült érdeklő-
dés ideje hitünk alapjait illetően minden
kedves Olvasónk életében. Fedezzük föl
az Élet és halál alaptörvényét, amelynek
felismeréséhez a Hit által jutunk el. Ne
engedjünk e világ csábításának, a széles
út nem a mi utunk. A szoros, a keskeny
út, nos ez az, amit választottunk kereszt-
ségünkben. Ez visz a magasba! 

Duc in altum! Evezz a mélyre! Jézus
szavai, amelyekkel újra halfogásra buzdí-
totta apostolait - a latinban ez azt is je-
lenti: (emelkedj) föl a magasba! Ez a mi
utunk, keresztény hitünk útja: a magasba
tartunk, de vállaljuk a mélységeken át
vezető átmenetet. q

EURÓPA KERESZTÉNY
GYÖKEREI

A Iustitia et Pax Pápai Tanács és az
Apostolok Királynője Pápai Egyetem kö-
zös szervezésében a fenti címmel rendez-
tek nemzetközi összejövetelt a Vatikán-
ban. A fórumon Renato Martino érsek, a
Pápai Tanács elnöke beszédében hangsú-
lyozta: az alkotmányjellegű, jelenleg ké-
szülő dokumentumban mindenképpen
meg kell említeni azt a tényt, hogy az Eu-
rópai Unió (EU) tiszteletben tartja és nem
emel kifogást azok ellen a statútumok el-
len, amelyek az egyes tagállamokban a
nemzeti jog erejében az egyházak és vallá-
si közösségek életét szabályozzák, tiszte-
letben tartva az alapvető emberi jogokat.

A főpásztor leszögezte: az egyház fe-
lelősnek érzi magát Európa jövőjének ki-
alakításában, és meggyőződése, hogy je-
lentősen hozzá tud járulni az intézmé-
nyek új formáinak kidolgozásához. Mar-
tino érsek, összhangban azzal a beszéd-
del, amelyet II. János Pál pápa intézett az
év elején a Szentszékhez rendelt diplomá-
ciai testület tagjaihoz, kifejtette: ha az EU
értékeli az egyházaknak a közjóhoz való
hozzájárulását, akkor megfelelően felépí-
tett párbeszédbe kezdhet velük és ez min-
den bizonnyal az unió előrehaladását
eredményezi. Nem lehet letagadni azt az
örökséget, amellyel a kereszténység sajá-
tos módon megpecsételte Európa törté-
nelmét. Ennek elismerése nem mond el-
lent a laicitás elvének, hanem éppen ellen-
kezőleg, annak helyes értelmezését jelenti.
Martino érsek szerint elfogadhatatlan,
hogy napjainkban, amelyet a nyitás és a
minden emberi meggyőződés iránti tiszte-
let jellemez, hátrányos megkülönböztetést
alkalmazzanak a vallással szemben. Mi-
után az Európai Unió párbeszédet folytat
a politikai pártokkal, a szakszervezetek-
kel és az egyes térségek képviselőivel, ért-
hetetlen lenne, ha egy vallással szemben
nem ugyanez lenne a hozzáállása. A ter-
mészetfölötti dimenzió iránti közöny
csak tragikus következményekhez vezet-
het, amint azt az európai földrész törté-
nelme fájdalmasan bebizonyította. Ezért
van szükség arra, hogy az EU elismerje
az egyházak önazonosságát és szerveze-
tét, kedvezve ezáltal azon vallási célok
megvalósításának, amelyeket az egyes
egyházak saját maguk számára szabadon
kijelölnek. VR/MK

HÚSVÉTI ÉNEK 
AZ ÜRES SZIKLASÍR MELLETT

Részlet

Nyitott sírod szája szélén 
sóhajok közt üldögélvén 
szemlélem bús, elvetélt 
életemnek rút felét
s jaj - most oly bánat vert át,
mely Jacopo és Szent Bernát 
verseiből sír feléd.

Bűneimnek nincsen számok.
Mindent bánok, mindent, szánok,
és e sajgás, mely gyötör
nem is sajgás, már gyönyör.
Hamuval szórt, nyesett hajjal 
ér engem e húsvéthajnal
és az üres sírgödör.

Bámulok a nyirkos, görbe 
kősziklába vájt gödörbe,
bénán csügg le a karom,
tehetetlen két karom...
Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.

Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik, és 
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra 
ezer madár fakad dalra,
s ring, hullámzik a vetés. (...)

Fennakadva tüskeágon,
éj sötét nagy pusztaságon 
étlen-szomjan vágok át,
nagy hegyeken vágok át,
mint eltévedt eb szimatja,

mely halódva is kutatja 
vándor ura lábnyomát.

S közben dalolok az égről,
pálmás örök dicsőségről,
vonszolván földdel rokon 
testemet a homokon,
s így ujjongván, nem is érzik,
hogyan sajog, hogyan vérzik 
rögbe horzsolt homlokom.

Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzőn, énekelve,
portól, sártól piszkosan
menni mindig, biztosan...
S kopjék térdig bár lábam,
tudom, az ég kapujában
utolérlek, Krisztusom!

Dsida Jenő (1907-1938)

M.S. mester - csak így ismeri a művészet-
történelem, Kolozsvári Tamás mellett régi
festészetünk legnagyobb alakja. Feltá-
madás című fenti képe 1506-ból való.
Esztergomi Keresztény Múzeum.



LENNE EGY KÉRDÉSEM...
Mi lesz az Egyházzal?
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IMASZÁNDÉKOK
Áprilisra

1.

Imádkozzunk az Egyházban felelős
tisztségben levőkért, hogy kiváló példáját
adják: milyen a Szentlélek sugallatait ta-
nulékonyan fogadó élet.

Nehéz az embernek a maga szemszögé-
ből meghatározni: mennyire adja kiváló
példáját életében a Szentlélek sugallatait
készségesen fogadó és megvalósító életvitel.

Amennyiben az ember jóhiszeműen
gondolja, hogy igennel válaszolt e kérdés-
re, máris kétely merülhet fel a kijelentést
hallgató egyén fejében: ki állíthatja magá-
ról magabiztosan, hogy a Szentlélek sugal-
latai szerint él és meg is valósítja azokat.

Isteni sugallatokról persze nehéz be-
szélni. Annyira személyesek, bensősége-
sek, hogy körülményes azokat kifejteni
vagy ábrázolni.

A megvalósítás nagymértéken függ az
egyes ember természeti adottságaitól, ké-
pességeitől és környezetétől, azért előfor-
dulhat, hogy különböző emberek egy
gondolatot - a Lélek sugallatát - máskép-
pen értenek meg, másképp értékelnek s
különbözően alkalmaznak különféle
helyzetekben, adottságaiknak megfelelő-
en. Az eredmények is lehetnek különbö-
zőek. Fontos, hogy Isten felé vezessenek
és hozzá vonzóak legyenek.

Szerencsére van a Szentléleknek két
felülmúlhatatlan és kiváló tulajdonsága:
minden nyelven értő-beszélő embereknek
tud oly módon sugallani, hogy az illető
azt megérti és képes felhasználni életében
és helyzetében. Másrészt biztosak lehe-
tünk abban, hogy a sugallat isteni eredetét
felismerjük és nem tévesztjük össze vala-
mely emberi vággyal vagy emberi törek-
vésre indító gondolattal.

Egy-egy sugallat életünkbe ültetése
legtöbbször nem valami látványos folya-
mat, nem is tartozik másokra: egyszerűen
tesszük a dolgunkat. Más kérdés: hogyan
tesszük a dolgunkat? Erre is a Szentlélek
ad iránymutatást. Viszont kell, hogy egyes
dolgokat megtegyünk, egyes szavakat ki-
mondjunk, tényeket kidomborítsunk, ami-
ből a Szentlélek magával ragadó kegyel-
mével tud kegyelmi hatást elérni azoknál,
akiknél Ő akar. Ő is „teszi a dolgát”.

Meggyőződésem, mások ítélik meg: ki
az, aki életében a Lélek sugallatait tanulé-
konyan befogadja - nem mi. Viszont
imádkozhatunk azért, hogy felkészült ál-
lapotban fogadhassuk a Lélek szavát.

2.

Imádkozzunk az egyháziakért és a vi-
lági hivőkért, a szerzetesekért és szerzetes-
nőkért, akik missziókban dolgoznak: él-
jék és bátran mutassák be, hogy az élet-
szentségre mindenki meg van híva.

Az életszentség olyan rendkívül ben-
sőséges folyamat s kapcsolat a Mindenha-
tóval, amiről szintúgy nehéz beszélni, azt
élni kell. Sőt, mi több, azt sugározni kell.
Hívek a világ bármely pontján megérzik
a hozzájuk jött lelki ember sugárzását, és
regisztrálják szimpátia, együttműködés
formájában. Más kérdés: időnként és ese-
tenként a sugárzó embereket is bátorítani
kell, ez számos frusztrációt old fel. A „fel-
töltést” ugyan leghatékonyabban Isten
végzi, de jó, ha imádkozunk érte.

Fejős Ottó

Egy olvasónk Köln tájékáról így fo-
galmazta meg aggodalmát az Egyház jö-
vőjét illetőleg:

„Egyre aktuálisabbá válik a kérdés,
vajon mi lesz az európai egyház jövője?
Visszakényszerül vagy visszabújik a ka-
takombákba? A ’szekták’ egyikévé vá-
lik? Felmorzsolódik a közömbösség és a
mohamedán türelmetlenség malomkövei
közt?... Mi lesz a de facto pogányként
felnevelkedő európai generációkból?...
Mit lehetne, mit kellene itt tenni? Ma-
radjon az Egyház egy hatalmas agyagbá-
bu, unalmas szociál-manager-ek szerve-
zete... Party-Service házasságkötés, gye-
rekszületés és temetés ünnepélyesebbé
tételére? - Legyen egy kis létszámú elit-
csoportosulás... ahol a tagság hősök,
szentek és tudósok közül verbuválódik?
Vagy higgyük el végre, hogy a ’point of
no return’ (a pont, ahonnan nincs vissza-
térés) mögöttünk van, és remélve várjuk,
hogy minél hamarabb megszólaljon az
Utolsó Ítélet harsonája és Krisztus végre
eljöjjön ítélni eleveneket és holtakat?” 

Miklós atya megkísérel válaszolni.

Igen, csak megkísérlem a választ,
mert a Jóisten kifelejtett, amikor a prófé-
tai karizmákat osztogatta. De nyilván ná-
lam szakavatottabbak és illetékesebbek
sem részesültek ilyen adományokban, te-
kintve, hogy a fentihez hasonló kérdések
immár évtizedek óta foglalkoztatják azo-
kat, akik hivatalból figyelemmel kísérik
az Egyház helyzetének alakulását egy
egyre inkább szekularizálódó társada-
lomban. Olvasónk maga is idéz levelében
ilyen megnyilvánulásokat.

Aggasztó tény - és ezt a statisztikai
adatok alátámasztják - hogy a magasan
fejlett, iparosodott országokban fokozott
mértékben csappan a történelmi egyhá-
zakkal kapcsolatot tartó hívő kereszté-
nyek száma és ennek folyományaként a
részvétel az istentiszteleteken és szertar-
tásokon; csökkennek keresztelések, és az
egyházi házasságkötések, sőt - bár kisebb
mértékben - a temetések is. Ezzel szem-
ben egyre több a válás, a csupán polgári
házasság, sőt a minden kötöttség nélküli
együttélés. A családok felbomlásának
szenvedő alanyai a gyermekek: egy egye-
dül nevelő szülő vagy egy új partneri
kapcsolat ritkán képes meggátolni a vá-
lás okozta traumát, amely gyakran csak a
serdülőkorban mutatkozik meg. A fiatal-
korú bűnözés, a kábítószerfüggőség, az
antiszociális magatartás a fiataloknál a
legtöbb esetben a családi élet zavaraival
áll összefüggésben. Ezek viszont az egy-
házi közösséggel való kapcsolatok lazu-
lásához vezetnek: az eltávolodás a ke-
resztény erkölcs követelményeitől tagad-
hatatlan hatással van a felcseperedő fia-
talok viszonyára, a vallás realitásai iránt.

E keresztény közösségek életében
megnyilatkozó jelenségeknek, termé-
szetesen megvan a vetületük, az egész
társadalmat, vagy annak valamilyen
szektorát érintő problémák megoldásá-
nak keresésénél. Megfigyelhető, hogy a
törvényhozó testületek tagjainak jelen-
tős százaléka szisztematikusan mellőzi a
keresztény erkölcsi normáknak megfele-
lő döntések meghozatalát, ehelyett egy
rendkívül rugalmas racionális etika el-
veire hivatkozva határoznak olyan alap-
vető kérdésekben is, mint az élet védel-
me, az emberi méltóság tisztelete. (Lásd
abortusz, klónozás, homoszexuális „há-
zasság” stb.) Más szóval: a szekularizált
társadalom mindenfajta vallásosságot a
magánéletbe száműzött, az emberi ter-
mészeten alapuló evangéliumi értékek-
kel együtt.

A KASSAI
FŐEGYHÁZMEGYE

MAGYAR PAPJAINAK 
ELSŐ TALÁLKOZÓJA

2003. január 30-án Kassán - hogy kö-
zös megfontolással és imádsággal erősít-
se lelkipásztori szolgálata előmenetelét a
jövő igényeinek figyelembevételével -
tartotta első találkozóját a kassai főegy-
házmegye 18 magyar anyanyelvű papja a
2002. november 30-án kinevezett Pásztor
Zoltán püspöki helynök vezetésével. A
lelki összejövetel agapéval kezdődött,
amit a Napközi imaóra közös imádkozá-
sa és a helynök beköszöntő előadása kö-
vetett. Szolgálatával szeretné elősegíteni,
hogy az álmok papi közösségét, a híve-
kért és az egymásért virrasztó papi kö-
zösség váltsa fel. A katolikus iskolaháló-
zat, az igehirdetés, a hitoktatás, a felnőtt-
képzés, a szentségi- és családpasztorálás,
a keresztény értelmiség, a hivatásgondo-
zás, a papképzés, a mozgalmak, az idő-
sek, a karitász azok az igényterületek,
ahol a lelkipásztorok szoros együttmű-
ködése nélkülözhetetlen.

A további igényeket és a kihívásokat
Bartko Elek nagykaposi, és Gábor Ber-
talan szepsi esperesek vázolták. Mint el-
mondták, együttesen kell törekedni arra,
hogy a papi hivatást a szolga-tanú mivolt
ténye fémjelezze. Különösképpen tuda-
tosítva, hogy minden kegyelem, mint a
találkozó, amit az elődök közül sokan
szerettek volna megélni, de sajnos nem
élhettek meg. A főbb feladatok a követ-
kező pontokba sűríthetők: a Krisztus-hí-
vők sokoldalú képzése, a lelkipásztori
munka összehangolása, a médiák haté-
konyabb értékszolgálatba állítása. Az ige
és oltár szolgálatában szorgalmazták,
hogy a hívek ne csak teológiailag, de szó-
és nyelvtanilag is helyes szentbeszédet
halljanak. Az esperes helyettesek: Reb-
res Mihály az egyházmegye közelgő jubi-
leuma (200) és szinódusa kapcsán a tar-
talmas előkészületet sürgette, míg Szalay
László azt hangsúlyozta, hogy mivel a ki-
sebbségi lelkipásztorkodás fokozott fele-
lősséget, feladatot, kihívást, ajándékot és
kísértést jelent, ezért vigyázni kell a so-
kat emlegetett papi identitás helyes meg-
élésére. A jelenlevők késő estbe nyúló
beszélgetéssel, olykor parázs vitában
folytatták a találkozót. Egyre közelebb
kerülve a lényeghez, hogy a küldetésük-
nek csak egymást segítve, közös összefo-
gással tudnak eleget tenni. Különös hely-
zetükből kifolyólag el kell kötelezni ma-
gukat az első keresztényekre jellemző
életmódra: „nézzétek, hogyan szeretik
egymást.”

GB/MK

Természetes, hogy az ilyen helyzet
felmérésekor felmerül a kérdés: „Quo
vadis Europa?” Valóban Európának kell
feltenni a kérdést, mert azokon a földré-
szeken, ahol a lakosság még nem vesztet-
te el kapcsolatát a természettel, az élet-
szemlélet még nem pervertálódott. Ez
azt is jelenti, hogy az Egyház és általában
a keresztény vallási közösségek valósá-
gos virágkorukat élik. Az ott felmerülő
problémák megoldása még a természet
adta keretek és az evangélium erkölcsi
normáinak figyelembevételével történik.
Tegyük hozná: a papi és szerzetesi után-
pótlásnak a nyugati világot sújtó kataszt-
rofális csökkenésével szemben, az afri-
kai, ázsiai és latin-amerikai térségben a
hivatások száma jelentős mértékű emel-
kedést mutat. Mindent összevéve: világ-
viszonylatban az egyháznak nem kell lé-
téért aggódnia. Az olvasónk levelében
idézett krisztusi ígéret: „A poklok kapui
nem vesznek erőt rajta”, tehát ma is ér-
vényes. Senki sem tudhatja persze, hogy
ez vonatkozik-e a kereszténységre az
egyre vénülő Európában. Elképzelhető,
hogy az olvasónk által vázolt rémkép,
melynek körvonalai itt-ott határozottan
észlelhetők, tovább formálódik. Nem le-
het kizárni, hogy egyfajta súlyponteltoló-
dás következik be pl. Latin-Amerika
felé, ahol máris a világ katolikusainak
fele él. A jövő kilátásai közt szerepel az
is, hogy a végelgyengülésben szenvedő
európai kereszténységet a missziós or-
szágok életerős fiatal egyházaiból szár-
mazó misszionáriusok fogják újra-evan-
gelizálni.

Az eshetőségek efféle fontolgatása
természetesen nem ment fel bennünket,
keresztényeket attól, hogy igyekezzünk
megállítani a belső bomlás folyamatát.
Lehet, hogy a múlt században, még min-
dig elterjedt egyházkép következtében,
sokan az egyházat a papsággal azonosí-
tották. A II. Vatikáni zsinat igyekezett
ezt a téves felfogást korrigálni: az egyház
a megkeresztelt emberek közössége,
akik mindannyian felelősek érte. A pap-
ság szolgálat, a keresztségben részesültek
lelki szolgálata, támogatása, részesítése a
szentségekben. De a keresztény valóság
megjelenítése, megélése, kisugárzása a
társadalomba a keresztény világiak kül-
detése. A kereszténység jövője Európá-
ban attól függ, hogy a hivő keresztények
ráébrednek-e, tudomásul veszik-e, hogy
az Egyház nem klub a vallási igények ki-
elégítésére, nem közszolgáltatási szerv,
nem mennyei biztosítótársaság alkal-
mazottakkal és kliensekkel, hanem kö-
zös út Isten felé az Evangélium szellemé-
ben. Ennek megélésére, továbbadására,
megvalósítására jelent elkötelezettséget
az Egyházhoz tartozás.

Abból az immun-gyöngeségből, lelki
AIDS-ből, amibe Európa az elmúlt évti-
zedek során belecsúszott, kilábolni, ir-
datlan nehéz feladat lesz. De meggyőző-
désem, hogy elkötelezett keresztények,
elsősorban fiatalok lelkes összefogása,
akkor is, ha csak kis csoportokban tömö-
rülnek, képes lehet az ellankadt keresz-
ténység újjáélesztésére. Ehhez persze
eleven hitre, nagy türelemre és töretlen
kitartásra van szükség.

Hogy ez konkréten mit jelent, ahhoz
hadd mondjam el a nagy német teológus-
nak, P. Karl Rahner-nek hasonlatát: A
társadalom, amelyben manapság élünk,
olyan, mint egy sivatag. A sivatagban
azonban hellyel-közzel akadnak oázisok
- ezek az élő keresztény közösségek. Az
oázisok, az ott élők munkája révén képe-
sek növekedni, terjeszkedni, a sivatagtól
egy-egy darabot elhódítani, termékeny-

nyé tenni - más szóval a keresztény kö-
zösségek nem köldöknézők, nemcsak sa-
ját lelki életüket élik, hanem Krisztus
küldetése jegyében továbbadják az
Evangéliumot. Megeshetik, hogy két oá-
zis ilyen módon eléri egymást és így egy
nagyobb oázissá, válik. Ez lehet az út,
mely P. Rahner szerint, a kereszténységre
Európában várhat. Én nem osztom Rah-
ner atya pesszimista optimizmusát. Mert
az európai kereszténységben még sok a
dinamizmus és még élnek a gyökerek.
De annyi bizonyos, hogy fel kell kötnünk
azt a bizonyos ruhadarabot. Ez alól a fel-
adat alól keresztény ember nem vonhat-
ja ki magát. Az Egyház mi vagyunk, amit
érte teszünk magunknak és magunkért
tesszük, de ki-ki Krisztusnak tartozik ér-
te felelősséggel.

Frank Miklós

MINDEN  OLVASÓNKNAK

KEGYELEMMEL TELJES

HÚSVÉTI  ÜNNEPEKET

KÍVÁNUNK
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ROMÁNIA PÜSPÖKEI RÓMÁBAN
Március elsején véget ért a Romániai

Katolikus Püspöki Kar ad limina látoga-
tása. A heti zsúfolt program a szombat
reggeli szentmisével végződött, amelyen
a püspökök - köztük az erdélyi magyar
főpásztorok: Jakubinyi György gyulafe-
hérvári érsek, Tempfli József nagyváradi,
Roos Márton temesvári püspök, Tamás
József segédpüspök és Ardai Attila szat-
mári egyházmegyei kormányzó - a szen-
tatyával együtt miséztek II. János Pál
magánkápolnájában.

A szentmise után Robu bukaresti ér-
sek, a konferencia elnöke köszöntötte a
szentatyát. Örömének adott hangot,
hogy immár második alkalommal kö-
szöntheti a szentatyát ebben a minőség-
ben. Elmondta, külön megtiszteltetésnek
tartja, hogy a látogatás a szentatya pápa-
ságának 25. évére esett. Megköszönte ne-
ki az eltelt 25 év apostoli munkáját, a hi-
teles tanúságtételt, az életért és az embe-
ri méltóságért folytatott fáradhatatlan
küzdelmét. Köszönetét fejezte ki a pápa
4 évvel ezelőtti romániai látogatásáért.
Véleménye szerint a szentatyának a ke-
leti és nyugati egyház között hidat képe-
ző országban tett látogatása új légkört
teremtett a két egyház kapcsolatában,
bár nehézségek továbbra is akadnak. Az-
tán szólt a kommunista rezsim vértanúi-
ról. Külön megemlítette a börtöni kínzá-
sokat túlélt Todea bíborost, aki 2002 má-
jusában hunyt el. Nagy értékként ismerte
el, hogy a konferencián belüli latin és gö-
rög szertartású püspökök közössége le-
hetőséget nyújt egymás értékeinek meg-
ismerésére és megosztására. Szólt a mate-
rializmus, a fogyasztói társadalom és a
nagyméretű emigráció kihívásairól is,
amelyek komolyan veszélyeztetik a ke-
resztény értékeket, és felhívják a figyelmet
a családpasztoráció, a hitoktatás és a rá-
szorulókkal való foglalkozás fontosságára.

Ezek után a szentatya felelevenítette ro-
mániai látogatását, az ökumenikus párbe-
széd fontosságára hívta fel a figyelmet, mél-
tatta az e téren tett fáradozásokat és elért
eredményeket.A romániai egyház jelenlegi
legnagyobb gondja a családpasztoráció.
Mint mondta, bár az esetek többségében
a családok még őrzik a tiszta keresztény
hagyományt, mégis szembe kell nézzenek
a mai társadalomban jelentkező veszé-
lyekkel. Így a házastársak egymástól való
elszakadása a külföldi munkavállalás mi-
att, az abortusz gyakorisága, az emberi
személy méltóságát figyelmen kívül ha-
gyó születésszabályozás gyakorlata, ame-
lyek fokozott figyelmet és megfelelő or-
voslást igényelnek. Megemlékezett az el-
múlt korszak vértanúiról, akik közül szin-
tén kiemelte Todea bíboros vértanúságát.
Bátorította a román egyházat, hogy a
meglévő nehézségek ellenére, nincs ok a
félelemre, mert a jelenre is érvényesek
Tertullianus ősegyházról mondott szavai:
„sanguis martyrum semen christianorum”
- a vértanúk vére a kereszénység vetése.A
szentatya értékelte, hogy Románia remél-
hetőleg nemsokára tagja lehet az Európai
Uniónak, bár felhívta a figyelmet annak
veszélyére, hogy az állampolgárok nem
tudják majd megkülönböztetni a nyugati
társadalom pozitív értékeit az önzéstől és
individualizmustól jellemzett fogyasztói
társadalom mellékhatásaitól, és ezért el-
veszítik a hagyományokban élő keresz-
tény értékeket. Végül visszatért az egyhá-
zak közötti párbeszéd fontosságára, ki-
emelve azt, hogy a romániai katolikus
egyház különleges helyzetben van, mivel
immár évszázadok óta egymás mellett él a
latin és a bizánci hagyomány, amely köl-
csönösen hozzájárul az egységes Egyház
arculatának szépítéséhez. Lelki laborató-
riumhoz hasonlította a romániai egyházat.

Kinczel István, Róma

ISMERJÜK MEG PAPJAINKAT
Ismerjük meg papjainkat című sorozatunkban bemutatjuk a nyugat-európai
magyar lelkipásztori szolgálatban működő papjainkat. Bemutatásuk egyben
meghívó arra, hogy a külföldön lakó, esetleg ideiglenesen külföldön tartózko-
dó magyarok, illetve magyarul beszélő fiatalok, tanulók, munkakeresők Ma-
gyarországról, a Kárpát-medencéből vagy a világ bármely országából, igénybe
vegyék lelkipásztori és egyéb szolgálataikat távol a hazától, az idegenben.

rében. Simán elvégezte a
hat éves francia-flamand
teológiát. A magyarok kö-
zül egyedül érte meg a pap-
pá szentelést. 1952. július
20-án szentelte pappá
Merkhofs Jozef püpök
Liege-ben. A Liege-i egy-
házmegye papja.

1952-ben püspöke Bres-
sone-ba helyezte káplán-
nak, Liege külvárosába, egy
vallon plébániára, mivel a
liege-i magyar hadifoglyok-

ból és családtagjaikból álló közösséget ki-
csinek találta. Kápláni teendői mellett
magyar miséket tartott Liege-ben.

Mint idegen származású pap, két év
után, 1954-ben Winterslagba került, egy
bányászokból álló, 29 nemzetből szárma-
zó, 4000 lelkes plébániára, a flamand bá-
nyavidéken. Innen járt motorkerékpár-
ral Liegebe, ahol havonta tartott magyar
misét az ottani magyaroknak.

1956-ban püspöke visszarendelte Lie-
ge-be az éppen akkor érkező 6000 ma-
gyar menekült szolgálatára. 1965-ben
hirtelen elhunyt Lakatos Ferenc atya, így
ettől kezdve az ő szolgálatát is átvette a
hasselti egyházmegyében. 1973-ban Var-
ga László főlelkész is meghalt, és ő lett a
Benelux államok főlelkésze. Aztán Char-
leroi-ból Király István atya is elment,
majd Matyasovich Henrik is távozott.
Szolgálatukat magára vállalta Charleroi-
ban, Namurban és Luxemburgban. Kb.
20 éve öt egyházmegyében és 9 városban
tart rendszeresen magyar miséket. Éven-
te mintegy 45.000 km-t utazik, 76 évesen,
aranymisésként, nem nyugdíjason.

Magyar szentmiséket tart rendszere-
sen a hónap első vasárnapján:

Genk-ben 9.30-kor a Hoevezavel-i
templomban (Hoevezavellaan);

Eisden-ban 11.00-kor a Szent Borbá-
la templomban (Kastanjelaan);

Charleroi-ban 17.00-kor, a nővérek
kápolnájában, Rue du Laboratoir 16;

a hónap 2. vasárnapján:
Huy-ban 11.00-kor a St. Remy temp-

lomban, a kórház közelében;
Liege-ben 16.00-kor a St. Severin

templomban (húsvéttól mindenszetekig
17.00-kor a Rue Fond St. Sevais utcában);

a hónap 3. vasárnapján:
Eupen-ben 11.00-kor a St. Jozefsheim

kápolnájában;
Veviers-ben 17.30-kor a Marie Mé-

diatrice templomban, a rue Johanster és
a rue Simon Lobbet sarkán;

a hónap 4. vasárnapján:
Chenee-ben 11.00-kor a rue du Pres-

bytére kápolnában, a templom mellett;
Liege-ben 16.00-kor a St. Severin

templomban (húsvéttól mindenszetekig
17.00-kor a Rue Fond St. Sevais utcában);

a hónap 5. vasárnapján:
Luxembourg-ban 11.00-kor a Gaspe-

rich-i templomban (St. Teréz). Itt évente
ötször van magyar mise, de nem mindig
az 5. vasárnapon, hanem Verviers-Eu-
pen-el váltakozva, amint a helyzet hozza.
Az éves programot a háromhavonta
megjelenő, 1000 példányban szétküldött
„Lelkészi levél” közli!

Érdeklődni lehet: Aumonier Hong-
rois, Rue des Anglais 33, B-4000 Liege,
Telefon: 0032-4/22 33 910 vagy Genkben:
089/ 554 650, fax: 0032-4/ 22 11 09.

Cserháti Ferenc

Dobai Sándor, a Benelux
államok főlelkésze Liege-
ben. Lelkipásztori megbíza-
tását Liege főpásztorától
kapta, az kiterjed egész Bel-
giumra és Luxemburgra. Fel-
adatát főállásban végzi.

1927. március 7-én szüle-
tett Kónyban. Szülei fiatalon
elhunytak: édesanyja 30
évesen, 1935-ben, édesapja
1943-ban. Árvaként nagy-
szüleinél, illetve nagybátyjá-
nál nevelkedett. Elemi isko-
láit szülőfalujában kezdte. A negyedik
elemitől Győrbe került, a Czuczor Ger-
gely Bencés Gimnáziumba, ahol nyolc
évet töltött. Ötödikes gimnazista korá-
ban Apor Vilmos győri püspök felvette
kispapnak a győri kisszemináriumban.

A II. világháború végén, 1944. decem-
berében, szülőfalúja leventéivel együtt,
gyalogosan Ausztriába vezényelték, majd
St. Pöltenben bevagonírozták és Észak-
Németországba szállították: Braun-
schweigban, Hamburgban, Cuxhavenben
és Oldenburgban állomásoztak, ahol 18
évesen angol-amerikai hadifogságba
esett. A Vatikáni Misszió megbízásából
egy év után egy szerzetes pap mentette ki
40 társával - köztük 10 magyarral -, hogy
aztán valamennyien tovább tanulhassa-
nak. Lakatos Ferenc, belgiumi magyar
lelkész flamand nevelőszülőket szerzett
neki. Szeminaristaként kijárt a liege-i
magyarok egyletébe, amelynek irányítá-
sába bevették. Így már 1948-ban elkez-
dődött szolgálata a liege-i magyarok kö-

Dobai Sándor

Romániában a magyar többségű me-
gyékben a legmagasabb az öngyilkossá-
gok számaránya.

Hargita megye a magyar öngyilkossá-
gok legkirívóbb példája. 2002-ben a régió
ismét adatsort szolgáltat a statisztikák-
nak: múlt év november elejéig 120 ember
dobta el az életét, amelyből 109-en fela-
kasztották magukat, 11 pedig más halál-
módot választott. Ezzel Romániában az
első  három  közé várható  a szomorú
megyei ranglistán. Az öngyilkosok jelen-
tős része (104) férfi: korcsoportok sze-
rint húsz éves korig 7, húsz és negyven év
között 34, negyven és hatvan között 47,
illetve hatvanon felül 32 esetben végződ-
tek halállal az öngyilkossági kísérletek.
Mint minden esztendőben, most is csak-
nem száz százalékban magyar nemzetisé-
gűek vetettek így véget életüknek.

Dr. Veress Albert csíkszeredai elme-
gyógyász főorvos egy tíz éves (1991-
2001) időszakot vizsgálva dolgozta fel a
hargitai öngyilkosságok jelenségét. - A
depresszió legfőbb kiváltója Hargitában
az alkoholizmus - véli a főorvos.A megye
tíz éve őrzi egyáltalán nem dicséretes ve-
zető helyét az egy főre eső alkoholfo-
gyasztás statisztikájában. Az ebben az
időszakban elkövetett öngyilkossági ese-
tek 54 százalékában valamilyen módon
szerepel az alkohol.

Lászlófi Pál, a Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének (RMPSZ) el-
nöke is osztja az elmegyógyász vélemé-
nyét: e vidéken mértéktelenül fogyaszta-
nak tömény pálinkát, ráadásul, sokan bá-
tor tettnek tartják az öngyilkosságot! 

Mindez egy erősen katolikus hagyo-
mányú vidéken történik, ahol az élet - el-
vileg - még szentebb kellene legyen.

Hargita általában Bihar és Kovászna
megyékkel vetekedik az első három he-
lyért, utánuk következnek Maros, Kolozs
és Szilágy megyék. Mindenütt nagy a ma-
gyarság számaránya, viszont Vrancea
vagy Calarasi (színromán lakosságú) me-
gyékben csak tizedannyian dobják el ma-
guktól az életet - derül ki dr. Veress Al-
bert adataiból. - 14 éves kor fölött sok
öngyilkosunk van, de most már tudunk
több 9, 10, 11, évesről is.A székelyeknél a
pajta vagy csűr az öngyilkosság színhe-
lye, eszköze pedig a kötél, kábel vagy
drót - összegzi az öngyilkossági szokáso-
kat az elmegyógyász.

Meglepő, hogy a közép - vagy felsőfo-
kú végzettséggel rendelkezők nagyobb
számarányban követtek el öngyilkossá-
got, mint az alacsony végzettségűek vagy
iskolázatlan emberek. Romániai vi-
szonylatban nemek és nemzetiségek sze-
rint a legveszélyeztetettebbek a magyar
férfiak és a legkevésbé veszélyeztetettek
a román nők. A magyar-román öngyil-
kossági elhalálozási arányban háromszo-
ros a magyar többség. - A jelenség leküz-
désében hatalmas a felelősége a vizuális
médiának is - mondja az elmegyógyász.
Szerinte nem kellene az öngyilkosságot
szenzációként tálalni, mert a sikertele-
nek azzal akarják életük első és utolsó si-
kerélményét megszerezni, hogy bekerül-
nek a híradókba.

Ma már az egyház is másképp áll az
öngyilkosok temetéséhez.A felcsíki főes-
peres egyházkerületének papjai is méltá-

ÖNKEZÉTŐL PUSZTUL A MAGYAR?

nyosabban kezelik a problémát, tekintet-
tel a gyászolók lelkiállapotára. Náluk
már nem tilos az öngyilkosság után sem a
szertartás, a moldvai magyarság papjai-
nak körében azonban változatlan a szi-
gor. Bilibók Jenő, a Moldvai Csángóma-
gyarok Szövetségének alelnöke arról
számolt be, hogy október elején Puszti-
nán, két hét alatt hárman lettek öngyil-
kosok. Az ilyen halottakat a szokásos
szertartásoktól eltérően búcsúztatják.
Ilyenkor a pap fekete ruhát ölt fehér he-
lyett, ez pedig megszégyenítő. Az öngyil-
kos sírját pontosan kimért távolságra ás-
sák a többi halottétól, de a temető ke-
resztjeitől is. A koporsókat pedig nem vi-
szik be a templomba, csak annak udvará-
ra, hogy kellőképpen elriasszák a példa
követésén gondolkodókat.

Hargita megyében 1997-ig emelke-
dett az öngyilkosok száma, de azóta
csökkennek az adatok. Abban az évben
dr. Veress Albert beindított egy ingyenes
S. O. S. telefonvonalat, amelyen öngyil-
kossági, krízis-beavatkozásos és megelő-
zéses tevékenységet folytatnak. 1998-ban
megalapította a Cry for Help Alapít-
ványt, a jelenség visszaszorításáért, és ta-
nulmányának adataiból stratégiát dolgo-
zott ki a megelőzéshez. A mutatók ez-
után kezdtek módosulni. Az 1997-es 43
százalékos csúcs így 2001-re 33 százalék-
ra csökkent. Így is megmaradtak orszá-
gos elsőnek, de jobb arányokkal. Az or-
vos szerint létezik egy világszintű csök-
kenési tendencia is, de az egyharmaddal
csökkenő halálozást semmiképp nem le-
het ennek a javára írni - tette hozzá.

(MTI, Press)
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Fiataloknak

HISZEK, DE HOGYAN

Gyermekeknek

HÚSVÉTI SZOKÁSOK

Kérdés-felelet. Hiszel? Igen, de a ma-
gam módján. Hinni, magánügy... Számta-
lanszor belebotlottam már ilyen, vagy
ehhez hasonló párbeszédbe. Amikor az
egyházi közösség megtartó erejéről, a
közösen átélt lelki élmények szépségéről
beszélünk, nagyon sokan borúlátóan
megjegyzik: Közösség, egyházközség?
Inkább nem. Csak a magam módján,
egyedül... Papi, lelkészi szolgálat vagy
egyházi esküvő? Igen, de nem a temp-
lomban, hanem valahol máshol, esetleg a
természet lágy ölén, vagy más izgalmas
helyen... Jézussal, de távol az Egyháztól?
Nem. Jézus szándéka más volt... Egy ki-
talált történettel szeretnék ellentmonda-
ni mindazoknak, akik hasonlóképpen vé-
lekednek.

Egyszer valaki megszólította Jézust:
Mester! Tudom, hiszem azt, hogy Istentől
jöttél. Látom azt is, hogy az Igazság útját
járod. De tudod, azok, akik tanítványaid-
nak, követőidnek vallják magukat nem
mindig élnek tanításod szerint... Szeretnék
nyomodba szegődni, de nem velük... csak
úgy magam, egyedül, a magam módján...

Jézus figyelmesen hallgatta, majd így
szólt. Elmondok neked egy rövid törté-
netet. Egy nap találkozott néhány ember,

távol a tábor zajától, azért, hogy megbe-
széljen néhány fontos, a közösség életé-
vel kapcsolatos dolgot. Lassan beestele-
dett. Tábortüzet gyújtottak, melynek tü-
ze megvilágította arcukat, melengette
dermedt tagjaikat. A vita hevében észre
sem vették, hogy egyik társuk már nincs
közöttük... Bizonyára nem értett egyet
velük... Ő egyedül akart lenni... Kiraga-
dott egy égő ágat a tűzből és félrevonult,
távol a vita zajától, a közösségtől...A ma-
ga tüze mellé, amely csak őt melengeti.
Egy idő után azonban hamvadni kezdett
az ág tüze, a sötétség egyre nőtt s a hideg
átjárta csontjait...

Magány, sötétség, félelem... Most mit
tegyen? Egy idő után, csendesen, botor-
kálva visszatért a többi közé, a tűz mellé,
a fénybe, újra melegedni, a tábortűz mel-
lé. Üszkös, már alig füstölgő ágdarabja
újra lángrálobbant s élesztette a közös
tüzet... Itt, így jó, mostmár minden rend-
ben... Jézus még hozzáfűzte: Aki hozzám
tartozik, az közel van a tűzhöz. Mert én
azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a föl-
dön, hatalmas tüzet, ami MINDENKI-
NEK világít és MINDENKINEK melen-
geti testét és lelkét...

Pál atya

Kedves Gyerekek!

Nagymama ma még a szokásosnál is
korábban kelt. Gondolatban felidézte
gyermekkora húsvétjait, melyek hangu-
latát unokáival szeretett volna megoszta-
ni. Hogyan is készüljünk az ünnepre, mi
teszi számunkra emlékezetessé ezeket a
napokat? - tűnődött.

Az ősegyházban nagyszombaton tör-
tént a keresztelés, ezt idézi a vízszentelés,
mely a lelki megtisztulás jelképe. A hús-
vétkor megszentelt gyertya a feltámadt
Krisztust idézi.

A mai napig szokásban van az étel-
szentelés. Kenyeret, sonkát, kalácsot vi-
szünk az oltár elé, hogy emlékezzünk Jé-
zus húsvéti vacsorájára. Sajátos húsvéti
ételnek számít a tojás, mely az élet jelképe.

Na és a sok-sok színes tojás! Nagyma-
ma már készítette is a kellékeket. Festék,

ecset, viasz, hagymalé. Megérkeztek a
gyerekek, friss élet töltötte be a szobát.
Készültek a szebbnél szebb hímes tojá-
sok, és közben húsvéti köszöntők hang-
zottak el. Kié lesz a legszebb, versengtek.
Húsvét hétfőn kedves szokás a locsolás.
Nagyapa már tanítja is a mondókát:

„Zöld erdőben jártam,
Kék ibolyát láttam,
El akart hervadni,
Szabad-e locsolni?”

De mennyire szabad, egy kislány se
hervadjon el, nyíljon ki mindannyiunk
örömére!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok
kicsiknek, nagyoknak, kérlek benneteket,
elevenítsétek fel ti is szüleitekkel, nagy-
szüleitekkel ezeket a szép szokásokat.

Szeretettel:

Judit néni

A Jézus Társaságához, avagy közis-
mertebb nevén a jezsuita rendhez tarto-
zó szerzetesek - a minden szerzetesrend-
ben kötelező hármas fogadalmon, a sze-
génységre, tisztaságra, engedelmességre
kötelezőn kívül - még egy negyedik foga-
dalmat is tesznek: a pápának való enge-
delmességre. Minden jezsuita a szenta-
tyától kapott misszió értelmében dolgo-
zik, néhányan azonban közvetlenül a
Szentszék ügyeiben tevékenykednek. A
most megjelent Annuario Pontificioban
79-en szerepelnek a világ legnépesebb
szerzetesrendjéből.

JEZSUITÁK A VATIKÁNBAN

Kéziratokat, fényképeket 

nem őrzünk meg, 

nem küldünk vissza.

A szerkesztőség

Közülük a legnépesebb csoportot a
Vatikáni Rádiónál foglalatoskodó jezsui-
ták alkotják, ők 23-an vannak, közülük
ketten magyarok. A Vatikáni Csillagvizs-
gálóban 11-en dolgoznak, a Boldoggá- és
Szentté avatási Kongregációban 8-an, a
Keleti Egyházak Kongregációjában 6-an,
a Hittani Kongregációban 5-en, a Ke-
resztények Egységét Előmozdító Pápai
Tanácsban és a Biblikus Pápai Tanácsban
3-3-an, az Államtitkárságon, az Iustitia et
Pax Pápai Tanácsban, a Vallások közötti
Párbeszéd Pápai Tanácsában és az Egy-
házi Kulturális Javak Tanácsában 2-2-n.
Egy-egy jezsuita dolgozik az Istentiszte-
leti és Szentségi Kongregációban, a Püs-
pöki Kongregációban, a Papi Kongregá-
cióban, a Szerzetesi Kongregációban, az
Apostoli Penitenziáriában, az Egészség-
ügy Pápai Tanácsában, a Pro Vita Pápai
Akadémián, és a Vatikán napilapjánál, az
Osservatore Romanónál. Jézus Társasá-
gának jelenlegi tagjai közül van 8 bíbo-
ros, 86 püspök és 3 apostoli prefektus, va-
lamint 1 apostoli adminisztrátor. VR/MK

TÖBB HÁZASSÁG, KEVESEBB GYEREK -
CSÖKKENT A NÉPESSÉG 2002-BEN 

A népességcsökkenés mértéke 2002-
ben 3,5 ezrelék volt, szemben a 2001. évi
3,4 ezrelékkel. A házasságkötések száma
emelkedett, de kevesebb gyermek szü-
letett. Ezt a magyar Központi Statisztikai
Hivatal közölte.

Az előzetes adatok szerint 46.000 há-
zasságot kötöttek, 2.400-zal, azaz 5,5 szá-
zalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Tavaly 96.800 gyermek született és
132.700 személy halt meg. A születések
0,3 százalékos csökkenése és a halálozá-
sok 0,4 százalékos emelkedése miatt a
népességcsökkenés mértéke némileg
magasabb volt, mint 2001-ben: 35.900-el
haladta meg a halálozások száma a szüle-
tésekét, szemben a 2001. évi 35.136 fővel.

A születések száma az első félévi
csökkenést követően szeptember és de-
cember között magasabb volt mint az egy

évvel korábban. Összességében azonban
250 újszülöttel kevesebb gyermek jött
világra tavaly, mint az előző évben.

A halálozások száma az év során in-
gadozásokat mutatott, de az év egészét
tekintve 500 fővel meghaladta az egy év-
vel korábbit.

Ezer lakosra 9,5 élveszületés és 13,1
halálozás jutott. Az élveszületések ezer
főre vetített aránya megegyezett, a halá-
lozásoké viszont 0,1 ezrelékponttal ma-
gasabb volt az egy évvel korábbinál.

Ezer lakosra 4,5 házasságkötés ju-
tott, ez 0,2 ezrelékpontos emelkedés a
2001. évhez képest.

A csecsemőhalálozás az eddig mért
legalacsonyabb értéket érte el 2002-ben:
ezer élveszületésre 7,2 csecsemőhalál ju-
tott, míg 2001-ben 8,1.

(Gondola internetes hírportál - MTI)

ELMULASZTOTT SZERETET 

Megszoktuk, hogy a szentmise elején
felszólít a pap, hogy vizsgáljuk meg lelki-
ismeretünket, és mi töredelmesen bevall-
juk, hogy „vétkeztem gondolattal, szóval,
cselekedettel és - a végére biggyesztve -
mulasztással.” Mi farizeusi önelégültség-
gel gondoljuk, hogy nem gyilkoltam, nem
csaltam, nem loptam, nem hazudtam -
habár néha csak a féligazságot mondtam
és gondolatban egyszer-egyszer a pokol
fenekére kívántam valamelyik embertár-
samat ... de mit is mulasztottam?! Pedig.
jaj de sokszor követtük el a legnagyobb
vétket, a szeretet elmulasztását. A leg-
szomorúbb az, hogy nem is vesszük ész-
re, mit követtünk el, amikor épp abban a
pillanatban - nem tettük azt, amit kellett
volna, és ezt a mulasztást már nem lehet
soha többé jóvátenni! 

Korán reggel sietek a hivatalba vagy a
piacra. Az utcán ülő torzonborz, alkohol-
szagú hajléktalan vagy jöttment idegen,
vagy egyszerűen „koldus” kéregetve
nyújtja felém tenyerét. Én bosszankodva
sietek tovább, magamban dohogva: „Már
ilyenkor itt ül, ahelyett, hogy dolgozna,
ez a senkiházi, ez a parazita. Bezzeg ivás-
ra van pénze! Majd adok egy nagyobb
összeget az afrikaiaknak, vagy az afga-
nisztáni éhezőknek, azt legalább leírha-
tom az adómból. Nem tudom, hogy egy
kis aprópénz nem segített-e volna ennek
a szerencsétlennek, hogy megmentse a
végső kétségbeeséstől! Ennek az elmu-
lasztása volt az utolsó csepp a pohárban,
ami a végső kétségbeesésbe kergette!

Egy jóképű, a társaságunkban köz-
kedvelt nő váratlanul gutaütést szenve-
dett, az elfekvő betegek otthonába ke-
rült, eltorzult arccal, magatehetetlenül
feküdt. Amikor meglátogattam, zokogva
távoztam tőle. Másodszor már nem láto-
gattam meg, hiszen én olyan „lágyszívű
vagyok, nem bírom látni a szenvedést.”
Vajon az elmulasztott bátorító kézfogás,
mosoly, meghitt beszélgetés nem adott
volna erőt szenvedésének az elviselésé-
re? Rövidesen meghalt. Jóvátehetem-e
valaha a mulasztásomat? 

Egyik, szerény körülmények között
élő barátnőm félénken, restelkedve, ne-
kibátorodott és elénekelt nekem egy sa-
ját szerzeményű dalt zongorakísérettel.
Várakozón, elismerésre vágyva nézett
rám. De én csak hallgattam, gúnyosan
mosolyogtam, pedig kellemes hangja volt
és a zongora-játéka is egészen ügyes. Mi-
ért fukarkodtam az elismerő szavakkal?
Szomorúan, csendesen csukta be a zongora
fedelét és soha többé nem ütött le egy bil-
lentyűt sem, énekelni se hallottam többé.

Talán azt vélte érteni hallgatásomból, hogy
én lenézem,naiv ügyetlenkének tartom,aki
magát a világsztárokhoz hasonlítja.

A villamosban sötétbőrű, ráncos, ken-
dős öregasszony szinte bocsánatkérő mo-
sollyal ült le mellém, várva a beleegyező
bólintásomat. De én fapofával fordítot-
tam el a fejemet és kibámultam az abla-
kon. „Már megint egy idegen, mit tola-
kodnak ide, hiszen nálunk is gazdasági
válság van” - gondolom bosszankodva.Az
asszony megszégyenülve elült mellőlem.

Vagy a családban, hányszor rohanunk
el egymás mellett idegesen, vagy hide-
gen. Pedig a szülő, férj, vagy testvér, ki
rosszul aludt, a feje fáj vagy szomorú, egy
felvidító, bátorító mosolyra vár. Megint
elmulasztottunk valamit, az illető nehe-
zen cipeli a saját sorsát, az egész napja el
van rontva.

És a halottaink! Hiába furdal most a
lelkiismeret, hogy nem mondtuk több-
ször: „Anyu vagy apuci, szeretlek! Sápadt
vagy, fáj valamid, fáradt vagy? Segít-
hetek? Elvégzem helyetted azt a mun-
kát!” Most már késő, a szeretet elmu-
lasztását nem lehet soha többé jóvátenni!

Nézzünk alaposan a lelkünk mélyére,
mi minden lappang a sok, sok mulasztás
mögött: mennyi önzés, gőg. hiúság, nem-
törődömség, lustaság, és, és ... az egyetlen
fontosnak, a szeretetnek a hiánya. Pró-
báljuk ezentúl a mulasztásainkat komo-
lyan venni, semmit sem halogatni, azt
tenni, amit abban a pillanatban tenni
kell. Próbáljuk életünket a jövőben
Krisztus tanításához igazítani, amely így
szól: „A SZERETET a törvény!”

Billédy Ilona, Karlsruhe

Anglia és Wales lakóinak csaknem 72
százaléka kereszténynek tartja magát
annak ellenére, hogy csak 11 százalékuk
megy templomba havonta legalább egy-
szer. A szekularizmus terjedése ellenére
37,3 millióan kereszténynek nevezték
magukat a 2001-es népszámlálás idején -
tette közzé a Telegraph című napilap.

A népszámlálás szerint az iszlám a
második legnagyobb vallás, 1,54 millió
hívővel. Ez a lakosság 3,1 százalékát je-
lenti. A többi vallás megoszlása: hindu
1,1, szikh 0,6, zsidó 0,5 százalék. A vála-
szolók 14,8 százaléka, vagyis 7,7 millió
ember vallás nélkülinek mondta magát.

Skóciában a lakosság 28 százaléka
vallástalan, 42,4 százaléka a skóciai egy-
házhoz tartozik, a katolikusok mindössze
16 százalékot képviselnek. (VR/MK)

Vallásosság Nagy-Britanniában
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Madridi levél

CSAK RÖVIDEN

Londoni levél

A PÁPA 
ÚJ VERSESKÖNYVE

Lengyel barátom, aki nem csak újság-
író, de egyben költő, verseskötetet tesz ki
maga elé az asztalra, mialatt kávénkat fo-
gyasztjuk a BBC Világszolgálat büféjé-
ben. II. János Pál pápának néhány hete
lengyel nyelvű kötete jelent meg Krakkó-
ban, „Római Triptichon” címmel. Már ké-
szülnek a fordítások, és barátom biztos
benne, hogy a világ érdeklődéssel fogja
fogadni a Szentatya új költeményeit, ame-
lyeket állítólag az elmúlt év őszén vetett
papírra. A szép és filozofikus gondolatok
mellett, vagy inkább e gondolatok között,
sűrűn feltűnik az elmúlás témája. A hár-
maskönyv első része a „Zuhatag” címet
viseli, s ebben egy hegyi patak száguldó,
lezúduló vizének zúgása ébreszti fel a
költőben a „természet misztériumával”
kapcsolatos érzéseket. Barátom a kötetet
felütve, hevenyészett fordítással szolgál:

„Hegyi patak hangjának ütemére tárul
az erdők öble, s e ritmus tár fel előttem
Téged, a Szót, mely örök.”

A második rész címe: „Meditációk a
Teremtés Könyvéről a Sixtus-kápolna kü-
szöbén”. Megjelenik szemünk előtt a vati-
káni Sixtus-kápolna, Michelangelo lenyű-
göző falfestményeivel a teremtésről és az
utolsó ítéletről. Mi ezt persze csak odalá-
togató vendégként láthatjuk, fölfelé nézve
botladozva a turisták tömegében, míg a
pápa egyedül állhat meg a küszöbön, s
úgy meditálhat egy zseniális művész alko-
tásának ezer részletét szemlélve, hogy eb-
ben senki sem zavarja. S a Sixtus-kápolna
a pápaválasztásoknak is színhelye. Újság-
író kollegám ismét fordít:

„A Sixtus-kapolna küszöbén találom
magam. Beljebb kerülve csodák sora érte-
ti meg, hogyan lett valami a semmiből a
Teremtő keze nyomán, s hogyan jön el
majd a vég is. Az utolsó ítélet. Az út kö-
zös. Mindannyiunknak végig kell járnia.”

II. János Pál pápa új verseskötetének
a harmadik része ezt a címet kapta: „A
Mórija hegye”. Nos, a Mórija hegye az,
ahol Ábrahámnak fel kellett volna áldoz-
nia egyetlen fiát, Izsákot (1 Móz 22, 2), to-
vábbá itt építette fel a templomát Salamon
(2 Krón 3, 1). A pápa Triptichonjának eb-
ben a részében a hitről és a megváltásról
elmélkedik.

Lengyel barátom nem rég járt a Vati-
kánban. Azt kérdeztem tőle, mit monda-
nak, milyen lelkiállapotban van a nagybe-
teg pápa, kinek a verseskönyvében vissza-
térő motívum a halál, s utal utódlására,
saját halálára. Belső értesülései szerint az
agg pápa természetesen sokat gondol az
elmúlásra, de újabban mintha egyenesebb
lenne a tartása, tisztább a beszéde. Igen te-
vékeny, és ha költeményeiben szól is a ha-
lálról, gyakran hangoztatja, hogy még sok
elvégezni való munkája van itt a földön.

Sárközi Mátyás 

Jövőre lesz 500 esztendeje Katolikus
Izabella kasztíliai királynő halálának. Re-
mélik, ebből az alkalomból sor kerül
szenttéavatására. Izabellában sokan az
egyház akkor szükséges reformjának elő-
futárát és Amerika keresztény hitre téríté-
sének felelősét látják. Fellépett a kötele-
zettségeiket elhanyagoló főpapokkal és a
szolgasággal szemben is: biztosította min-
den alattvaló szabadságát. Igaz, nem te-
kintették alattvalóknak a meg nem ke-
resztelteket (zsidókat és mohamedáno-
kat), meg a rabszolgákat. Aragóniai Fer-
dinánddal kötött házasságának döntő
szerepe volt Spanyolország egyesítésében,
s az ő uralkodásuk alatt foglalták vissza a
granadai mór királyságot, az arab uralom
utolsó maradványát. Támogatásuknak
volt köszönhető, hogy az Indiába utat ke-
reső Kolumbusz felfedezte Amerikát.

Izabella történeti jóhírének nem ked-
vezett a zsidók kiutasítása és az inkvizí-
ció. Ez spanyolországi működését éppen
azoknak a „kinyomozásával” kezdte,
akik a kiutasítást elkerülendő megkeresz-
telkedtek, de titokban tovább gyakorolták
izraelita vallásukat. A mai ember kevéssé
érti a fontosságot, melyet Izabella és kora
az ország vallási egységének tulajdonított.
Erről volt ugyanis szó és nem faji üldözés-
ről, rasszizmusról. „Újkeresztényekből”
minden lehetett, akár püspök is, csak a híres-
neves lovagrendekbe nem vették fel őket.

A királynő oltárraemelési pere 1958-
ban indult egy spanyol egyházmegyében
és 1972-ben folytatódott Rómában. Azóta
többször, legutóbb 2001-ben tettek lépése-
ket előbbre vitelére a spanyol püspökök.

*

Befejeződött a nagy katalán építész,
Antonio Gaudí születésének 150. évfor-
dulójára rendezett emlékév. A kiállításo-
kat Barcelonában és másutt kereken hat
millió ember tekintette meg. Legtöbb láto-
gatója a még mindig épülő Szent Család
fogadalmi templomnak volt. Befejezése
még húsz esztendőbe kerülhet, 2007-ben,
az alapkőletétel 125. évfordulóján azon-
ban már használni akarják istentiszteleti
célokra. Egyik homlokzatán most elhe-
lyezték Boldog Mañanet József közel há-
rom méteres szobrát, a papét, aki a temp-
lom építését kezdeményezte. A tervek sze-
rint egész sor tornya lesz, hogy hány, azt a
levélírónak nem sikerült kiderítenie. Az
értesülések nem egyeznek. Azt olvashat-
tuk, tornyot kap Jézus, - az lesz a legma-
gasabb, - Szűz Mária, a tizenkét apostol és
a négy evangélista. Az utóbbiak közül
azonban kettő apostol volt! 

*

A madridi bíboros érsek irányelveket
adott a templomoknak nem istentiszteleti
célokra való felhasználásáról. Felszentelt
voltukat és eredeti rendeltetésüket soha
nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mint
„hangversenyterem” csak egyházzenei
művek előadása jöhet szóba. A pusztán
társadalmi vagy kulturális célkitűzés nem
elegendő. Különös gonddal kell eljárni
reklám- és játékfilmek forgatása esetében.
Nem sértheti a hívők vallásos érzését, és
nem zavarhatja az istenház rendes hasz-
nálatát. A forgatókönyvet előre be kell
mutatni az egyházi hatóságnak. Itt említ-
jük, hogy Santiago de Compostelában
nem engedélyezték egy fantasztikus játék-
film egyes jeleneteinek a székesegyház-
ban való forgatását. Többször előfordult,
hogy templomba zárkóztak be munka-
ügyi vagy más kérdésben tüntetők. Kivé-
teles esetekben engedélyezhető, hogy ezt
egyházi épületben tegyék, de nem temp-
lomban. Igaz, ilyenkor nem szoktak enge-
délyt kérni... Mint legutóbb Huelva délspa-
nyol város székesegyházában sem kértek.

Rónai Zoltán

Február elején Mün-
chenben ünnepi nagymise
keretében emlékeztek meg
Wetter bíboros 75. születés-
napjáról. A szertartáson a
bajor kormányt Zehetmair
művelődésügyi miniszter, a
várost pedig Ude polgár-
mester képviselte. Résztvett
valamennyi bajor püspök,
valamint Scheffczyk mün-
cheni bíboros is. A begyült
adományokat az „Akció az
életért” alapítványnak to-
vábbították, amely várandós anyáknak
segít, ha konfliktushelyzetbe kerülnek.
Már ez a gesztus is jól példázza Wetter
bíboros életművének egyik vetületét:
mint Schick bambergi püspök az ünnep-
séget követő fogadáson mondta: meleg-
szívűségével a bíboros sohasem téveszti
szem elöl a célt, mert nem a számítás,
vagy a politika irányítja, hanem kizárólag
istenhite. Mindezt megerősítette Zehet-
mair miniszter is, aki a bíborost egyház-
megyéje első plébánosának nevezte, mert
életvitelével is példát mutat híveinek.

A miniszter szerint nemcsak az egyes
ember, hanem az állam is rászorul az
egyház segítségére. Ezt a szociáldemok-
rata Ude polgármester úgy fejezte ki,
hogy a katolikus intézmények nélkül ri-
degebb és lélektelenebb lenne München
szociális légköre. A bajor kormányfő,

Stoiber levélben méltatta a 75.
születésnapját ünneplő bíbo-
rost és rámutatott arra, hogy
Friedrich Wetter személyében
olyan főpásztor áll Bajorország
élén,akinél a bajba kerültek so-
hasem találnak süket fülekre.

Friedrich Wetter egy vas-
utas fiaként 1928 februárjában
született a Rajna bal partján
fekvő Landau városkában.
1953-ban,Rómában szentelték
pappá.A 60-as években teo-
lógiai tanárként működött

előbb az eichstätti, majd a mainzi egyete-
men. 1968-ban VI. Pál pápa emelte püs-
pöki rangra - így a müncheni Miasszo-
nyunk Templomában tartott istentiszte-
leten hármas jubileumért adott hálát.
Mint rádiónyilatkozatában mondotta:
köszönetet mond azért, hogy szolgálha-
tott. II. János Pál pápa nem fogadta el
visszavonulási kérelmét, amelyet hivatal-
ból nyújtott be, miután a 75. életévüket
betöltött püspökök az eddigi gyakorlat
értelmében kiválnak az aktív szolgálat-
ból. Így továbbra is megmarad a freisingi
püspökkari konferencia élén és megtart-
ja müncheni érseki tisztségét is. Nekünk,
magyaroknak régi pártfogónk, így mél-
tán kívánhatjuk Wetter bíborosnak, hogy
az Úr még sok évig tartsa meg erőben és
jó egészségben.

Vincze András

FRIEDRICH WETTER  BĺBOROS 
HÁRMAS JUBILEUMA

Február 7-én pénteken este a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem jogi ka-
rán a Szent István Társulat és a Magyar
Jezsuita Rendtartomány köszöntötte az
ismert jezsuita szerzetest, egyetemi ta-
nárt, Nemeshegyi Pétert. Bencze Lóránt,
a Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Taní-
tóképző Főiskola főigazgatója és Kránitz
Mihály, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Karának tan-
székvezetője laudáció-jukban méltatták
a mindig derűs, hatalmas tudású pro-
fesszort, aki több mint három évtizeden
keresztül működött Japánban misszioná-

Nemeshegyi Péter SJ 80 éves

riusként. Sajnálatos, hogy bár húsz köny-
ve jelent meg, hét nyelven, s munkássá-
gát világszerte elismerik, itthon még min-
dig nem kapta meg a megfelelő elisme-
rést, így nem tagja a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának sem.

Az ünnepségen bemutatták Nemes-
hegyi Péter két legújabb könyvét. A
Szent István Társulat gondozásában
megjelent Vissza a gyökerekhez című kö-
tet teológiai tanulmányokat tartalmaz. A
Korda Kiadó adta ki a Pipacsok dalolnak
című könyvet, amely teológiai és lel-
kiségi írásokat tartalmaz. (MK)

A Hittani Kongregáció jegyzéke 
a katolikusok politikai életben való részvételéről

A Vatikánban közzétették a Hittani
Kongregáció Tanbeli jegyzékét a katoli-
kusoknak a politikai életben vállalt elkö-
telezettségéről és az ott tanúsított maga-
tartásáról.A dokumentumot Joseph Rat-
zinger bíboros, valamint Tarcisio Bertone
érsek, a kongregáció prefektusa, illetve
titkára írta alá 2002. november 24-én,
Krisztus Király ünnepén.

A jegyzék öt fejezetre oszlik: állandó
tanítás; néhány fontos pont a jelen kultu-
rális és politikai vitájában; a laicitásra és
pluralizmusra vonatkozó katolikus tanítás
alapelvei; megfontolások néhány különle-
ges szempontot illetően; végkövetkeztetés.

A jegyzék elsősorban a püspökök-
nek, a katolikus politikusoknak és min-
den világi hívőnek szól, akik részt vesz-
nek a demokratikus társadalmak politi-
kai és közéletében. A dokumentum,
amely a Világiak Pápai Tanácsa vélemé-
nyének figyelembe vételével született
meg, már első soraiban utal Morus Ta-
más alakjára, akit a szentatya a jubileumi
évben a kormányzók és politikusok vé-
dőszentjévé nevezett ki, mivel életét is
feláldozta azért, hogy tanúságot tegyen a
lelkiismeret elidegeníthetetlen méltósá-
gáról. Miközben  a  különféle pszicholó-
giai nyomások ellenére visszautasított

bármiféle megalkuvást, és hűséges ma-
radt a törvényes hatóságokhoz és intéz-
ményekhez, arra adott példát életével és
halálával, hogy „az embert nem lehet el-
választani Istentől és a politikát nem le-
het elválasztani az erkölcstől.”

A jegyzék utal a Gaudium et spes k.
zsinati dokumentum tanítására, amely ar-
ra buzdítja a keresztényeket, hogy igye-
kezzenek becsülettel teljesíteni földi köte-
lességeiket, mégpedig az evangélium lel-
kületétől vezérelve. A hívek ne mondja-
nak le arról, hogy részt vegyenek a gazda-
sági, társadalmi, jogi, közigazgatási és kul-
turális életben, hozzájárulva a közjó meg-
valósításához,amelynek része a közrend és
a béke, a szabadság és egyenlőség védelme,
az emberi élet és a környezet tiszteletben
tartása, az igazságosság és a szolidaritás.

A jegyzék utal arra, hogy az e témára
vonatkozó tanítás lényeges vonásait a Ka-
tolikus Egyház Katekizmusa is összefoglal-
ja. A most közzétett dokumentum célja,
hogy felhívja a figyelmet a keresztény lel-
kiismeret egyes alapelveire. Mivel az utób-
bi időben kétes és vitatható irányzatok is
felütötték fejüket, a kongregáció szükségét
érzi, hogy a szóban forgó kérdés fontos
szempontjait és dimenzióit megfelelő mó-
don megvilágítsa és tisztázza. (VR/MK)

MINDEN IGE MÁR. . .

Minden ige már betellett.
Az elgördült szikla mellett 

Két fehér angyal lebeg.
És felelvén egy a másnak,
Énekelnek és hárfáznak
Szép angyali éneket.

„Jaj, hogy hullott drága vére 
Gethsemáne friss füvére! 
Keresztények sírjatok!”

„Szél a felhőt szertefújja,
Él a Krisztus! Alleluja! 
Emberek! Feltámadott!”

Fordította:
Sík Sándor (1889-1963)

Friedrich Wetter bíboros
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Túlzás lenne azt állítani, hogy a hús-
véti ünnepek alatt a határokon átkelő
autósok elsősorban az egyházi ünnepsé-
gek vagy passió-játékok miatt jönnének
Hollandiába. Céljuk legtöbbször az ak-
kortájt virágzó és világhírű tulipánmezők
megtekintése. Ilyenkor virágba öltözik a
természet, de ezt elősegítik a virágszere-
tő hollandus kertészemberek is az ország
templomaiban és ezeken kívül egyaránt.

A feltámadás örömünnepét termé-
szetszerűleg azok élik át legmélyebben,
akik hamvazószerdától vállalják a húsvé-
tot megelőző nagyböjtöt, a „carne vale”
(távozzál hús) időszakát és az ezzel járó
lemondásokat. Hollandia déli tartomá-
nyai hagyományosan katolikusok. Ezek-
ben az országrészekben ilyenkor tombol
a böjtöt megelőző farsang, a „karnevál”.
Nagyböjtben, a déli provinciákban, a
négy vasárnapon át szentmisén kívüli
nagyböjti prédikációknak van hagyomá-
nya, és azokat szerzetesek tartják, ahol
tehetik. Céljuk egyfajta közös, templomi
lelkigyakorlat.

A húsvéti ünnepek előtt minden
templomban megtartják a „boete-vier-

HÚSVÉT HOLLANDIÁBANA TÁRGYAK LELKE 

- Sajnálom, hogy megvárakoztattalak.
Nem unatkoztál? - kérdezem vendége-
met, aki réveteg tekintettel mélázik a
szalon öblös karosszékében. - Miért nem
gyújtottad föl a villanyt? Ott a sok könyv,
a televízió...

- Így, csöndben és félhomályban kel-
lemesebb volt. Mikor jelen vagy, a be-
szélgetés eltereli, leköti a figyelmemet.
Első ízben adódott alkalmam alaposab-
ban körülnézni, elbámészkodni a szo-
bádban, eltűnődve a tárgyak eredetén,
jelentésén... Rengeteg minden van itt! 

- Szörnyű zsúfoltság: - nevetek kény-
szeredetten. - Egész életemben nagy, tágas
terekről álmodtam (talán azért is válasz-
tottam élethivatásomul annak idején a ge-
ológiát!?), s szűk, apró lakásokban szo-
rongtam. Képeim, rajzaim is architektoni-
kus méreteket kívánnának, de mostaná-
ban egyre kisebbekre készítem őket, mert
tárolásuk is, szállításuk is óriási probléma.

- Azt hiszem, félreértettél. Nem a zsú-
foltságra gondoltam, hanem a tárgyak lel-
kére. Ennek a szalonnak atmoszférája van.
Az ember ül, üldögél magányosan, s hagyja
magára hatni a környezetet. Elmesélnéd,
mi honnan származik, hogyan került ide? 

- Szívesen, már csak azért is, mert ki
tudja, meddig létezik ez a miliő. Minden-
egyes ember eltűnésével átrendeződik a
világ.A tárgyak más helyre kerülnek, más
értelmet nyernek. Néha teljesen el is ve-
szítik egyéniségüket, megnémulnak. De
nem akarok filozofálni. Iszol valamit? 

- Talán egy viszkit. Abból, amit még Jo-
seph hozott Skóciából. A nagy, négyszögle-
tes üvegből. „Cardhu”, ha jól emlékszem?! 

- Még mindig ez a kedvenced? A ma-
gyarok nagy része inkább cseresznye-
vagy barackpálinkát kér.

- Nálad edződtem hozzá, lugánói tartóz-
kodásom idején, a hetvenes években, s
most, hogy hosszú távollét után ismét itt va-
gyok, föl akarom eleveníteni a régi ízeket.
Te pedig, gondolom, Francia Egyenlítői
Afrikában szoktad meg!? - A fiókos szek-
rény tetején álló, hasas vörös váza olyan,
mintha görög (etruszk?) utánzat lenne:

- Mallorca szigetéről hoztuk, egy hús-
véti vakáció alkalmával. A repülőgépen
kézben kellett szorongatnunk, hogy
össze ne törjön. Teleraktuk narancsok-
kal; azokkal a kókuszdió nagyságú vér-
narancsokkal, amiket sehol másutt nem
látni.Az ágasbogas fehér „növény” pedig
tulajdonképpen - alga. Férjem találta Ni-
gériában, a trópusi tenger vizében. Min-
dig sajnálkozott fölötte, hogy kifakult.
Eredeti helyén korállvörös-kénsárga volt.

- És a beletűzött két kis zászló? 

- Az egyiket a Pápa lugánói látogatá-
sára készítették, de téves dátum áll rajta,
mert éppen ide szándékozott jönni, mi-
dőn merényletet követtek el ellene. A
svájci utazásra csak egy évvel később ke-
rült sor. A másikat Budapesten, 1990 ok-
tóberében, a Bem-téren osztogatták: lyu-
kasközepű nemzeti lobogó.

- A fekete alapú erdélyi szőttesen
egyszerű vonalú kristálytál...

- Ó, annak is megvan a maga történe-
te! Végighurcoltam egész Svédországon -
Malmőtől Stockholmig - és vissza.Annak
idején elátkoztam, de most, hogy már
nem kell mozgatnom, örülök az ittlété-
nek. Előadókörutam elején kaptam aján-
dékba Olajos János orvostól, a malmői
magyar egyesület elnökétől, aki fiatalon
és tragikus körülmények között halt
meg. Ausztriai nyaralásából hazatérőben
titokzatos betegség (agyvelőgyulladás?)
tört ki rajta. Egyik pillanatról a másikra
rosszul lett, elveszítette az eszméletét, s

aztán több mint egy évet vegetált még -
kómában, élő halottként.

- A hosszúruhás nőt ábrázoló magyar
kerámiafigura „ölében” lévő már erősen
töredező szalmavirágcsokor viszont a Ki-
limandzsáróról származik, 4000 méter
magasságból, ahol már csak ilyenek te-
nyésznek. Itt is, ott is kidugják fejüket a
vulkáni eredetű sziklák hasadékaiból. És
hatalmasra nőtt, fákra emlékeztető kak-
tuszféléket látni...

- Mikor jártál ott? 

- 69-ben, a svájci Alpinista Club tagjaival.

- A szobortól jobbra fekete,gnómszerű alak? 

- Nigériai sírőrző bálvány, amit nor-
mális körülmények között tilos kihozni
az országból. Néha azt gondolom, átok
fűződik hozzá, mint az egyiptomi mú-
miákhoz. Lehetséges, hogy az utóbbi
években nyakunkba zúdult sok csapás...

- Ne légy babonás! Ilyesmire nem sza-
bad gondolni.

- Természettudományokkal foglal-
kozván, régen én is nevettem mindeze-
ken, de ahogyan öregszem, úgy élednek
föl bennem a kételyek, hiszen olyan sok
mindent nem ismerünk még. Dénes
Tibor író barátom, aki pedig rendkívül
nagy, átfogó műveltséggel rendelkezett,
nem titkolta, hogy hisz a misztikus dol-
gokban. Irtózott például a 3-as és 7-es
számtól, s betegsége, halála időpontja
igazolta félelmeit: február 27-én került
kórházba, és március (3. hó) 17-én távozott
el az élők sorából. Minden meghatározza
az embert, ami összefüggésben van vele.

- Nem gondolod, hogy kicsit hazabe-
szélsz? De folytassuk! A szürkemintás
söröskrigli mire, kire emlékeztet? 

- A soproni bányamérnöki főiskola
egyik évfolyamának huszonötéves diplo-
ma-jubileumára készült, miként az ujja-
mon lévő, négyrészes ezüst gyűrű is, amit
külön tudomány összerakni. Szenvedé-
lyes szerelem fűzött egykor e tárgyak aján-
dékozójához, Ujfalusi Endréhez. Fiatalon
halt meg, nagyon sok szenvedés után.

- Mindenütt kövek, ásványok, őslény-
maradványok! 

- Nem vagyok képes megtagadni geo-
lógus-múltamat. Minden kirándulásról
hozok valamit magammal, pedig ezerszer
megfogadtam már, hogy nem cipeke-
dem. Szegény férjem is átvette ezt a von-
zalmamat, hiszen „szegről-végről” szak-
mabeli volt. A soklevelű gipszkristály-
tömböt („sivatagi rózsa”) például Ő ta-
lálta a szaharai olajfúrásoknál, de akad-
tak ott újkőkorszakbeli lándzsa- és nyíl-
hegyek is. Az elkovásodott fatörzs, a kő-
be dermedt osztriga, a márgába préselő-
dött falevél Nigériából való, míg a vulká-
ni tufa- és lávadarabok, obszidián szilán-
kok, covellinák és malachitok a Kili-
mandzsáróról, Izlandról és a Lipari szige-
tekről származnak, ahol még ma is léleg-
zik, füstölög, bugyborékol állandóan a
föld. Sajnos, a szolfatárák kén-képződ-
ményei gyorsan szétmállanak. Ezt a lila
ametisztet Sophie lányom hozta Dél-
Afrikából.

Miről akarsz még hallani? 

- A szobrokról, falitányérokról.

- A sötét ébenfa-faragások közép-
afrikaiak (Gabon, Kongó, Kenya,
Tanganyika...), a sok kis barna alak pedig
begini eredetű. Ott van egyedül bronz-
művesség. Jellegzetesek a sokágú koro-
nával ékesített királyfejek. A falon lévő
festett tányérokból az egyik Brazíliából,
a másik a törökországi Epheszoszból va-
ló, az 56-os kerámia-domborművet pedig
Schmidt Károly müncheni operaénekes
ismerősöm készítette a Forradalom 25.

Köszönjük, 

ha megújítja 

az ÉLETÜNK

előfizetését!

ing” bűnbánat ünnepet közgyónással,
amelyen szinte az egész egyházközség
részt vesz. A legtöbb helyen lehetőséget
kínálnak az egyéni gyónásra is, de a pa-
pok csökkenő létszáma miatt, többnyire
csak ezen egyszeri alkalommal, egyébként
a szentmise kezdetén mondott „con-
fiteorra” szorítkozik a bűnbánati gyakorlat.

Jellegzetes a holland virágvasárnapi
„Palm-paasen” felvonulás, mely hagyo-
mányosan Krisztus Jeruzsálem-i bevonu-
lására emlékeztet. Ellentétben a déli né-
pek önsanyargató, nyilvános, bűnbánati
gyakorlatával, a holland virágvasárnap
az iskolás gyerekek örömét is szolgálja,
mert a gyermekek a maguk által előké-
szített és a körmenetben magukkal vitt
„pálmaágakon” mindenféle finomság is
található... az  ünnepség utáni percekre.

A vasárnapi szentmisék látogatottsá-
ga Hollandiában sem jobb, mint más
nyugat-európai országban. A fiatalok
többnyire a „zenés” szentmisékre járnak.
Ahol ez nincs, ott hiányoznak a fiatalok.
Ha úgy érzik, hogy „övék” a mise, sokkal
nagyobb számban jelennek meg azon.
Ennek nem feltétlen kell rock-rendez-
vényhez hasonlítani. A protestáns egyhá-
zak rendszeresen rendeznek hasonló, or-
szágos méretű zenés-imádkozó ifjúsági
napokat, sportstadion méretben. A kato-
likusok ritkábban.

A hollandusok minden évben nagy
előszeretettel rendezik és hallgatják meg
a templomi zenés passiók nagyszabású
előadásait. A vasárnapi „nagymiséken”,
főleg falusi templomokban, a kórusok a
hagyományos gregoriánt éneklik. Ezekre
a szentmisékre főleg az ősz hajú embe-
rek járnak, amíg tudnak.

Hollandiában jelenleg nem szolgál
magyar lelkész. A magyar hívek száma
országosan is alacsony. Amíg volt itt ál-
landó lelkész, 11 körzetben mondott ma-
gyar szentmisét. Jelenleg vendégpapok
jönnek olykor látogatóba. Ilyenkor úgy
rendezzük, hogy a nagy ünnepekhez kö-
zeli vasárnapokon mondjanak magyar
szentmisét és tartsanak lelki napokat...

Néhány holland püspökség engedé-
lyezte hívei számára az „ima-és-áldozás”-
os ige-istentiszteletet pap nélkül, többnyi-
re ott, ahol legalább egy képzett diakónus
áll rendelkezésre. Néhány körzetben
aztán a magyarok is rendszeresen láto-
gatják az ilyen magyar istentiszteleteket.

A háború után itt szolgáló magyar lel-
készek a rendszerváltozást követően
visszatelepültek Magyarországra, ahol
kétségkívül nagy szükség van rájuk.

A hollandiai magyar katolikusok kö-
zötti kapcsolatot tk. egy negyedévenként
megjelenő Egyházközségi Hírlevél szol-
gálja. Színes internet-változata a hollan-
diai magyar családok kb. egy negyedéhez
jut el közvetlenül. A többi részére a helyi
csoportok vezetői lemásolják azt és szét-
osztják körzetükben. Az Internet új mé-
diumán keresztül új lehetősége nyílt meg
a külhoni magyarok számára és a magyar
hazával is könnyebb a kapcsolattartás.

Nickl Károly

Attiláról elnevezett új holland tulipánfajta

évfordulóján rendezett Lugánói Tanul-
mányi Napokra. Tőle származik a kerek
Nemzetőr-embléma is. A kókuszhéjból
készült maszkokat Mészáros Mihály geo-
lógus kollégám szállította Kubából. Min-
den ott-tartózkodása után meglátogatott
Lugánóban, és hozott egyet-egyet. A kis
zöld figurák Joseph mexikói kiküldetésé-
nek emlékei.

- A porcelánkacsa, amiben a sütemé-
nyeket tartod, kicsit giccses.

- Tudom. Mások is megjegyezték már,
de én minden alkalommal védelmére ke-
lek. A tárgyaknak azonban nemcsak ön-
magukban való, hanem személyes érté-
kük is van! A kacsát 1987 karácsonyán
kaptam Ágnes lányom barátnőjétől,
Vánjától. A kórházba hozta be, midőn
súlyos operáción estem át.

- A könyvekről nem kérdezlek, az kü-
lön téma: magyarok, franciák, olaszok,
angolok, németek, sőt - horribile dictu! -
akad egy-két orosz nyelvű is.

- Az előzőek alapján, azt hiszem, a
rajtad lévő ékszereket sem magad vásá-
roltad. Minden ajándék, emlék, amit ta-
lizmán gyanánt hordasz. Megvéd a
„szemmel veréstől”!? 

- Természetesen. A széles, vörösarany
karikagyűrű még a nagyanyámé volt.
Benne a dátum: 1884. február. Halálos
ágyán, 92 évesen hagyta rám.A kis pecsét-
gyűrűt a brüsszeli világkiállítás alkalmá-
ból kaptam flamand nagyapámtól, a „vén
tengerésztől”.A nyakamban lévő „dél-ke-
resztjét” férjem az idegenlégió Sidi-bel-
Abbés-i kantinjában vásárolta, a bearanyo-
zott francia ejtőernyősjelvény pedig gaboni
emlék, egy soha be nem teljesült, eszményi
vonzódás szimbóluma. De hiszen, biztosan
ismered John Knittel mondását:

„Csak az marad meg igazán a szá-
munkra, ami sohasem volt a miénk, és
amit a magunkénak hiszünk, elmúlik.”

Saáry Éva, Lugano 
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Vidám történetek 
SZÁJRÓL  SZÁJRA 

A levél

H Í R E K  -  E S E M É N Y E K

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL

A magyar színjátszás hőskorában tör-
tént - így olvastam valahol - a következő:
A tragédia kulcsjelenetében egy levelet
kell felolvasni, ennek tartalma világítja
meg a cselekmény minden eddigi és ez-
utáni történését. Az egyik előadáson a
kellékes nem találta a leírt levelet - mely-
nek szövegét a színész persze nem tanul-
ta meg kívülről, hiszen úgyis olvasnia kell
és üres papírt küldött be a színpadra. A
fiatal hőst játszó színész, kire a felolvasás
hárult volna, amint meglátta, hogy a papí-
ron nincs szöveg, azonnal a súgó felé te-
kintett. Ez azonban - tudva, hogy egy
hosszabb „felolvasás” következik és neki
nem kell súgnia - elhagyta a súgólyukat. A
hős - mit volt mit tennie - odaszólt atyjához:

- Oh, atyám, olvasd magad a levelet...
Bizonyára jó híreket közöl! Az apaszí-
nész látva az üres lapot, hamar feltalálta
magát és így felelt:

- Olvasd csak te édes fiam! A szobá-
ban felejtettem a szemüvegemet. A hős

kétségbeesett mozdulattal a naivának
nyújtotta a levelet, ezekkel a szavakkal:

- Imádott Mariskám, nem olvasnád
te? Olyan rossz ez az írás, hogy nem tu-
dom kisilabizálni.

A gyanútlan színésznő átveszi a leve-
let. Mikor észreveszi, hogy a papíron
nincs szöveg így szól:

- Csak jobb lenne ha atyánk olvasná a
levelet. Azonnal kihozom neki a szem-
üveget, tudom is már hol hagyta...

A naiva ezzel távozott a színpadról és
magára hagyta a két tanácstalan színészt.
Ők egy ideig meredten bámulták egy-
mást, mígnem az apaszínész megszólalt:

- Úgy látom Mariska mégsem találja a
szemüveget. No, majd elhozom magam.
És ő is elhagyta a színpadot.

Most már csak a függönyt lehetett volna
leengedni,ha időközben meg nem került vol-
na a levél és így folytatódhatott az előadás...

Ramsay Győző

*
A Hittani Kongregáció dekrétuma

megerősíti a Romulo Antonio Braschi
szakadár püspök által 

„pappá szentelt” hét nő kiközösítését
A Hittani Kongregáció elnökének,

Joseph Ratzinger bíborosnak és a szöveg
megfogalmazásakor főtitkárának, Tarci-
sio Bertone genovai érseknek az aláírá-
sával ellátott dokumentum leszögezi: a

Szentszék visszautasította az említett né-
met, osztrák és amerikai állampolgársá-
gú nők által benyújtott fellebbezést,
amelyben a vatikáni dikasztérium által
augusztus 5-én hozott, a kiközösítésre
vonatkozó dekrétum megváltoztatását
kérelmezték. A hétfőn közzétett dekré-
tum emlékeztet az előzményekre: 2002.
június 29-én Romulo Antonio Braschi
szakadár püspök hét osztrák katolikus
nő „pappá szentelésére” tett kísérletet.
Az említett személyek a Szentszék fi-
gyelmeztetése ellenére többször is azt
nyilatkozták, hogy számukra érvényes
felszentelésről volt szó, hangoztatták,
hogy hívők kis csoportja számára misét
mutatnak be, és szentségeket szolgáltat-
nak ki.A nők, azáltal, hogy szakadár püs-
pök „szentelte” fel őket, maguk is a
szkizma bűnrészeseivé váltak. Makacsul
visszautasítják az egyház tanítását, ame-
lyet kezdettől fogva hirdet, és amelyet II.
János Pál pápa 1994-ben közzétett „Or-
dinatio Sacerdotalis” k. apostoli levelé-
ben véglegesen leszögezett: „az egyház-
nak semmiféleképpen sem áll módjában
az, hogy a nőket pappá szentelje.” Ennek
a tanításnak a tagadása egy katolikus hit-
igazság tagadása, és ennek megfelelő
büntetést von maga után. A Hittani
Kongregáció „azért sem ad helyet a fel-
lebbezésnek, mert az említett nők közül
egyesek híveket gyűjtenek maguk köré,
nyílt, szektás engedetlenségben a római
pápával és az egyházmegyei püspökök-
kel szemben, és ennek a makacsságnak
láttán a kiközösítés büntetése nemcsak
igazságos, hanem szükséges is, a helyes
tanítás megóvása céljából, az egyház sze-
retetközösségének és egységének meg-
védése, a hívek lelkiismeretének helyes
iránymutatása szempontjából.”

A dokumentum megerősíti a tavaly
augusztus 5-én kihirdetett kiközösítést,
ismételten leszögezve, hogy a fent emlí-
tett nők úgynevezett pappá szentelése
semmis és érvénytelen az egyházi tör-
vénykönyv 1024. kánonja értelmében.
Minden olyan tettük, amely a papság
szentségével függ össze, szintén semmis
és érvénytelen.A kiközösítés értelmében
nem szolgáltathatnak ki szentségeket,
nem járulhatnak a szentségekhez és sem-
miféle egyházi hivatalt, szolgálatot vagy
megbízatást nem vállalhatnak. A Hittani
Kongregáció tagjai ugyanakkor abban
reménykednek, hogy a Szentlélek hatá-
sára az említett nők ismét visszatalálnak
a megtérés útjára és visszatérnek az egy-
ház hitébe és szeretetközösségébe,
amelytől tettük révén elszakadtak.

II. János Pál pápa tavaly december
20-án a Joseph Ratzinger bíborosnak
adott kihallgatás során jóváhagyta a dek-
rétumot. VR/MK

Egyházak és hasonlók 

Tavaly 7 új egyházi szervezetet vettek
nyilvántartásba a bíróságok. Az adatok
szerint a múlt év utolsó napján összesen
331 bejegyzett egyházi tömörülés műkö-
dött Magyarországon.

Ez abban a kimutatásban olvasható,
amelyet a Legfelsőbb Bíróság (LB) Fő-
titkársága állított össze.A LB nyilvántar-
tása az egyházak mellett önálló szerveze-
teik és szövetségeik számadatait is magá-
ban foglalja. Az összegzésből kitűnik,
hogy 1990 óta a bíróságok összesen 345
egyházi szervezetet vettek nyilvántartás-
ba, ezek közül 14 időközben megszűnt.

Az adott évi bejegyzések száma 1995-
ig csökkenést mutatott: 1990-ben 43,
1991-ben 18, 1992-ben 20, 1993-ban 12,
1994-ben pedig 6 egyházi szervezetet je-
gyeztettek be a bíróságokon. Ezután
több mint 23-szoros emelkedés követke-
zett be: 1995-ben összesen 139 egyházi
tömörülést vettek nyilvántartásba. Az
éves bejegyzések mellett ekkor volt a
legmagasabb a megszűnt szervezetek
száma is: összesen nyolc egyházi szerve-
zetet töröltek a nyilvántartásból.

A hirtelen növekedést követően 1996-
ban és 1997-ben 11-11, 1998-ban 22, 1999-
ben 31, 2000-ben 17, 2001-ben 8, tavaly
pedig 7 új egyházi tömörülést jegyeztek be.

A területi bontást illetően kitűnik, hogy
a legtöbb egyházi szervezetet - összesen
160-at - Budapesten vették nyilvántartásba.

A fővárost a bejegyzések számát tekint-
ve Komárom-Esztergom (70 bejegyzés),
Pest (30), valamint Borsod-Abaúj-Zemp-
lén (11), Baranya (10) és Szabolcs-Szatmár-
Bereg (10) megye követi. A legkevesebb
egyházi szervezetet - összesen kettőt-kettőt
- Bács-Kiskun, Nógrád, Tolna és Heves
megyében regisztrálták a bíróságok.

Korábbi nyilatkozatok szerint Magyar-
országon tavaly - a 331 nyilvántartott egy-
házi szervezet között - összesen 136 önálló,
bejegyzett egyházat tartottak nyilván.

(Gondola internetes hírportál - MTI)

*
II. János Pál pápa Strassburgba készül

II. János Pál pápa Strassburgba készül
és beszédet mond az Európai Parlament
tagjai előtt. A Szentatyát a Parlament el-
nöke, Pat Cox hívta meg, amikor ja-
nuárban kihallgatáson járt a Vatikánban.
II. János Pál várhatóan szót emel annak
érdekében, hogy a készülőben lévő Euró-
pai Konvent, az Európai Unió alkotmánya
térjen ki az Isten fogalmára is. A Konvent
kidolgozása - a volt francia államelnök,
Valery Giscard d´Estaing vezetése alatt -
júniusra várható. A pápa utoljára 1988-
ban szólalt fel az Európai Parlamentben.

*

Nem óvhatnak

A német törvényhozás elfogadta azt
az intézkedést, amelynek értelmében a
hivatalos egyházak csak akkor óvhatnak
a szektáktól, ha erre konkrét bizonyíté-
kaik vannak. Az intézkedés értelmében
már a szekta kifejezést is csak fenntartás-
sal lehet használni, mert képviselőik úgy
érzik, hogy ezzel eleve hátrányos megkü-
lönböztetésben részesülnek. A téma azt
követően került napirendre, hogy a
scientológia nevű felekezet körül számos
botrány robbant ki és működését megfi-
gyelés alá helyezték Németországban.

(Vin)
*

A nagy háborúkat 
sok „kis háborúság” készíti elő

A nagyböjti vatikáni lelkigyakorlatot
vezető Angelo Comastri bíboros mon-
dotta az Avvenire c. lapnak: a nagy hábo-
rúkat helyi viszályok készítik elő, ame-
lyek az uralkodni vágyás és az önzés ter-
mékei, a gyűlölködésből, és az igazságta-
lanságból fakadnak. Ezek sajnos mindig
az emberből indulnak ki. (Zenit/MK)

Február 21-én  Antonio Mennini ér-
seket, az új orosz apostoli nunciust fo-
gadta II. Alekszij, Moszkva és egész
Oroszország ortodox pátriárkája. A
Moszkva központjában fekvő pátriárkai
rezidencián lezajlott találkozóra abban a
reményben került sor, hogy javítsanak a
két egyház közötti kapcsolatokon. Az
apostoli nuncius két levelet adott át a
pátriárkának: az egyik a pápa köszönetét
tartalmazza a pátriárka karácsonykor
küldött jókívánságaiért, a másik levelet
pedig Angelo Sodano bíboros, állam-
titkár látta el kézjegyével.

II. Alekszij a találkozón megismétel-
te a szokásos vádakat a katolikus egyház
ellen, így a prozelitizmus, az erőszakos
térítés vádját és szóvá tette a nyugat-uk-
rajnai ortodoxok fájdalmas helyzetét is,
ahol a pátriárka szerint az elmúlt tíz év-
ben a görög katolikusok tönkretettek há-
rom ortodox egyházmegyét. Mint isme-
retes, Nyugat-Ukrajna 1944-ben történt
szovjet megszállását követően Sztálin a
görög katolikus egyházat nem létezőnek
nyilvánította és akik nem voltak hajlan-
dók ortodox hitre térni, azokat deportál-
ták, vagy megölték.

A kibékíthetetlennek látszó ellenté-
tekkel szemben az új pápai nuncius derű-
látásának adott hangot. A találkozóra
némileg megváltozott légkörben került
sor. Időközben ugyanis valamelyest ja-
vultak a Szentszék és az orosz kormány
kapcsolatai és amint az orosz szentszéki
nagykövet nyilatkozta: Putyin elnök
nemcsak lehetségesnek, hanem szüksé-
gesnek tartja II. János Pál pápa oroszor-
szági látogatását. „A pátriárkával abban
maradtunk, hogy ha még nem is tudjuk,
milyen módon, de újrakezdjük a párbe-
szédet” - nyilatkozta a moszkvai nuncia-
túra. II. Alekszij és a nuncius megbeszé-
lésén jelen volt a patriarchátus szóvivője,
aki a Zenit hírügynökség szerint pusztán
diplomáciai jellegűnek minősítette a ta-
lálkozót. VR/MK 

II. János Pál pápa levele 
a moszkvai ortodox pátriárkának

Buffalo

Halottak: Január 21-én Buffaloban,
hosszú betegség után, 79 éves korában
elhunyt Palágyi Andrea SSS testvér.
Nyugodjék békében.

*
Belgium 

Halottak: Skrabák Jenő, élt 79 évet,
Galsi Katalin férje, Blegny-Trembleur;
Natovitz Cedric, élt 17 évet (motor bale-
set), Alleur; Cselik András, élt 44 évet,
Verviers és M/O; Sárközi Patrice, élt 50
évet,Visé; Bozó Péter, élt 72 évet, Brijják
Sophia férje, Genk; Sándor Ferenc, élt 77
évet, Mercier Anna férje, Grace
Hollogne; Fehér Tibor, élt 63 évet,
Waterschein és otthon halt meg Magyar-
országon; Guth Mária Terézia, élt 53
évet, Embourg, nyerjék el Uruknál az
örök boldogságot.

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

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

A szerkesztőség

Film készül Jézus utolsó óráiról
Az Oscar-díjas ausztrál-amerikai szí-

nész, Mel Gibson jelenleg Rómában tar-
tózkodik egy Jézus szenvedéséről szóló
film forgatásának céljából, ezúttal azon-
ban nem színészként, hanem rendezőként.
A film Jézus életének utolsó óráit dol-
gozza fel, Jim Caviezel-vel a főszerepben.

Az ötlet, rendező saját bevallása sze-
rint, már 12 évvel ezelőtt, 35 éves korában
született, amikor hitének gyökerei után
kezdett kutatni. Mindig is hitt Istenben, Is-
ten létében. Élete delén azonban valahogy
más dolgok kerültek a középpontba. Egy
idő után észrevette, többre van szüksége a
túléléshez. Belső indíttatást érzett az
evangélium, a történet, az egész darab
pontosabb tanulmányozására. Lassan kez-
dett az ötlet letisztulni a fejében, és elkezd-
te Jézus Krisztus történetét a valósághoz
közeli szemmel szemlélni, fejében re-
konstruálni úgy, hogy értelme számára vi-
lágos legyen, kapcsolatot tudjon teremteni
vele. Ezt akarja filmvászonra vinni.

Bár a Názáreti Jézus életéről már szá-
mos filmet forgattak, Mel Gibson úgy gon-
dolja egyikben sem sikerült a történetet
tökéletes, valósághű formában ábrázolni.
Az ő célja Jézus szenvedéstörténetét pon-
tosan úgy bemutatni, ahogy az történt. Ezt
egy időutazáshoz lehetne hasonlítani,
amelynek során - mondja a rendező - a né-
ző az események fejlődését pontosan kö-
vetheti. Forgatókönyvként az evangélium
szolgál.A hitelesség kedvéért a filmet latin
és arám nyelven forgatják, ami Mel Gib-
son szerint nem okozhat nehézséget a film
megértésében, mivel a képek magukért
beszélnek. Tudatában van annak, az egész
csupán egy reprodukció, de mindent meg-
tesznek, hogy úgy érezzék, mintha valóban
a helyszínen lennének.

A kérdésre, a film forgatása után nem
lesz-e kiábrándító kevésbé felemelő té-
mákhoz visszatérni, a színész azt válaszol-
ta, számára inkább megkönnyebbülés lesz
könnyebb dologgal foglalkozni. Ennél a
filmnél ugyanis borzasztó nyomást gyako-
rol az emberre a felelősségérzet, hogy sem-
mit sem szabad megrövidíteni. Reméli,
hogy sikerül hűnek maradni a történethez,
de tisztában van azzal is, hogy a film nem
mindenkinek fog majd tetszeni, de nem is
ez a célja. (A ZENIT interjú alapján.)

K. I., Róma
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HELIOS  PANZIÓ BUDAPEST 
Budai, zöldövezeti, csendes panzió,
melytől a belváros 1 buszjárattal 15 perc
alatt megközelíthető, zárt parkolóval,
komfortos szobákkal várja vendégeit.
H-1121 Budapest, Lidérc u. 5/a. 
Tel/fax: 36-1-246-46-58 ill.246-26-45
e-mail: rroomheli@axelero.hu

www.heliospanzio.hu

l HIRDETŐINK FIGYELMÉBE!l
Hirdetéseket csak a hirdetési díj
b e f i z e t é s e  u t á n  közlünk!

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Hirdetési díjak

Apró-, házassági-, általános hirdetés ára 
soronként, kb. 40 betű   3,60 Euró

„Jelige” - postaköltség 3,60
Üzleti-, nyereséges hirdetés soronként 5,50
nagybetűs (kétsoros) sor 11,00 
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk. 

Egymásutáni háromszori hirdetésnél 10 %,- hatszori
hirdetésnél 20 % ,- ill. egészévi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!

Hazai- erdélyi és felvidéki honfitársainknak kedvez-
ményes árat számítunk, soronként:   800,- Ft

A hirdetések befizetésének határideje 
legkésőbb a hó 10-ig!

A  HIRDETÉSEK  SZÖVEGÉÉRT, 
STILUSÁÉRT  A  SZERKESZTŐSÉG

NEM  FELEL! 

HIRDETÉSEK

Személy és árufuvarozás Magyarországra.
Elfogadható áron, megegyezés szerint, háztól-
házig. Telefon: D-0049-07034-62580.

ERDÉLYBE utazás luxus-kisbusszal kívánt
helységekbe. Ideális nyugdíjasoknak és uta-
zóknak sok csomaggal. Utazás Bükre, Hévíz-
vagy Budapestre. München, Telefon fax: (D)
+89/69 99 85 17, 089/67 05 618 ill. 0172/84 25
288. (H) 0036-1-341 59 55.

Budán közel a várhoz és a metróhoz,
modern garzonlakás hazalátogatóknak kiadó.
Telefon: (CH) 01 341 46 24 vagy 091 743 20 34.

Budapesten a Rákóczi úton II. emeleti, lift
van, 5 szobás 118 m2, (2 fürdőszoba, 3 WC), la-
kás teljesen renoválva azonnal beköltözhetően
eladó. Lakás és iroda célra is megfelel.
Érdeklődni: 0049-89-3136621

SOPRONBAN az alsó Lőverekben, gyö-
nyörű és csendes környezetben, háromszintes
240 m2-es családi ház felújítva eladó. Irányár:
175.000,00 Euró. Tetőtér beépíthető.
Érdeklődni Tel.: 0036-96/41 37 14. 

Hévízen nyugodt környezetben apart-
manok, lakások egész évben kiadók. Ár: 21, 50
euró két személynek. Tel: 0036-83/34 10 63. 

Komáromban termálfürdőhöz közel össz-
komfortos 95-ben épült családi ház berende-
zéssel (130 m2 lakás, 800 m2 parkosított telek,
fenyő, tuja), gyümölcsös, 30 m2-es melléképület
20 millió Ft-ért eladó! Tel.: D-089/43 72 22 13. 

Bicske kertvárosban, az M1-ről letérve öt
percre, Budapesttől 25 km-re, 2000-ben épült
kétszintes, 110 m2-es összkomfortos lakóház,
817 m2-es rendezett telekkel eladó. Érdeklődni
a 0049-711/50 06 495 telefonszámon. 

Ingatlanközvetítő iroda várja ügyfeleit.
Kínálunk: Pinceházat, lakásokat, családi-
házakat, a festői Bakony lábainál. Családi-
házak telekkel már 4 millió Ft-tól. Tel/Fax:
0036-34/35 33 63, v. Mobil: 0036-30/92 74 708. 

Keresek korrekt, megbízható, nagykeres-
kedelemben jártas személyt üzlet lebonyolí-
tásához. Jelentkezés és további információ:
Tel/Fax: 0049-0711/71 68 595. 

Apor Vilmos Vendégház Óbudán, tetőtér-
ben kialakított komfortos szobáinkba várjuk
csoportok és egyénileg utazók jelentkezését 23
főig. Az épületben kápolna működik, klub és
előadó helyiségek bérelhetők. Zárt parkoló
van. Érdeklődni: munkanapokon 10.00-13.00
óra között telefonon, v. írásban: H-1035 Buda-
pest, Kórház u. 37. Tel.: 0036-1/250 78 69, Fax:
0036-1/368 98 69. E-mail: olikata@axelero.hu. 

MÜNSTER-PADERBORN-OSNABRÜCK-i
Egyházmegyék: Miséző helyek: Hagen, Men-
den, Arnsberg, Osnabrück, Bielefeld, Marl,
Münster, Neukirchen-Vluyn, Dortmund.
Érdeklődni: Ft. Bagossy István, Ung. Kath.
Mission, Middelfeld 24,  D-48157 Münster-
Handorf. Telefon (0251) 32 65 01

PASSAU-i Egyházmegye: Misézőhely:
Passau: Érd.: Ft.  Szabó Árpád, Götzendorfer-
str. 5, D-94121 Salzweg, Telefon: (08505) 12 29.

ROTTENBURG-STUTTGART-i Egyház-
megye: Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-
Horkheim, Balingen-Frommern, Ludwigsburg,
Böblingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd,
Eislingen, Weingarten, Heidenheim,
Friedrichshafen, Munderkingen, Ulm,
Biberach. Érdeklődni: P. Gyurás István SJ,
Ungarische Katholische Mission, Pfizerstr. 5,
D - 70184 Stuttgart. E-mail: ung.kath.missi-
on.stuttgart@t-online.de http://home.t-
online.de/home/ung.kath.mission. stuttgart 

WÜRZBURG-i Egyházmegye: Miséző hely:
Würzburg. Érdeklődni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Kardinal-Döpfner-Platz 7, D-97070 Würz-
burg. Telefon: (0931) 38 62 43

NORVÉGIA: P. Teres Ágoston SJ, Munker-
udveien, 52, N-1165 Oslo. Szentmise minden
hónap első vasárnapján 14-kor a Szent József
kápolnában (Akersveien 4). Telefon/fax.:
0047/22744 124

OLASZORSZÁG

Róma: Msgr. Dr. Németh László főlelkész,
Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186 Róma.  Telefon: 0039/06/684-261.
Miséző helyek: Róma, Milano, Firenze, Bologna,
Padova, Torino, Genova, Palermo, Catania.

SVÁJC 

Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm.
Katholische Ungarnmission, Winterthurer Str.
135, CH-8057 Zürich, Tel.: 0041/1/36 23 303
Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Rainmattstr.
18, CH-3001 Bern, Telefon: 0041/31/381 61
42/031/61-381 54 45

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3.  vasár-
napján. Telefon: 00 41/22/7910458;
Lausanne: Szentmise minden hó 2. és 4.  vasár-
napján. Telefon: 00 41/21/6478 678;
Fribourg: Szentmise minden hó utolsó vasár-
napján 10.30-kor, az  Orsolyiták templomában,
(rue de Lausanne). Lelkész: Ft. Popa Péter,
Telefon: 0041/26/425 42 06                               

Kéziratokat kérjük lehetőleg 
e-mailen küldeni: eletuenk@gmx.de

ANGLIA: 
London: Msgr. Tüttő György főlelkész, Duns-
tan´s House, 141, Gunnersbury Avenue, GB-
London W3 8LE, Telefon./fax: 0044/20/8992 2054

AUSZTRIA: 
Bécs: Ft. Hegyi György, Ungarisches Röm.
Kath. Seelsorgeamt, Döblergasse 2/30b, A-
1070 Wien, Telefon/fax: 0043/1/526 49 72. Miséző
helyek: Bécs, Mödling, Wr. Neustadt, Florisdorf,
Kaiser Ebersdorf. 

Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs, rektor, szent-
mise: minden szombat este 18.30, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, Telefon: 0043-1-317 3656 

Burgenland/Alsóőrött: Pfarramt Unterwart,
Ft. Horváth János, Telefon: 0043/ 33/527 108 

Grác: szentmise vasárnaponként 10 órakor
Griesplatz 30. sz. alatt a Welsche-Kirche-ben,
Schönau Gürtel 41, Ft. Paskó Csaba lelkész,
Ugri Mihály gondnok, Tel.: 0043/316/68 35 08; 

Innsbruck: minden hónap 2. vasárnapján,
Richard Wagner Str. 3., Dr. Magda Szilveszter
diakónus, T.: 0512/204 103 

Linz: Misézőhelyek: Linz, Wels. Érdekl.: Ft.
Szabó Ernő, Senefelder Str. 6., A-4020 Linz,
Tel.: 0043/732/342-586

Salzburg: Szentmise havonta egyszer,  vasárnap
12 órakor az Orsolyita-zárdában, Aigner Str.
135, változó dátummal. Érdeklődni: Schwarz
Mária, Telefon: 0043/662/820 139

BELGIUM
Brüssel: Ft. Urban Imre, Mission Catholique
Hongroise, Rue de´l Arbre Bénit 123, B-1050
Bruxelles/XL/ Telefon/fax: 0032/2/64 85 336,

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor főlel-
kész, Aumonier Hongrois, Rue des Anglais
33., B-4000 Liege, Telefon: 0032/ 4/22 33 910

FRANCIAORSZÁG 
Párizs: Msgr. Molnár Ottó főlelkész, szentmise
minden vasárnap 11-kor. Mission Catholique
Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F-75010
PARIS, Telefon/fax.: 0033/1/42 08 61 70;  

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission
Catholique Hongroise, 74 rue du Grand-Roule,
F-69110 Ste Foy-les-Lyon, 
Telefon: 0033/4/78 50 16 36

NÉMETORSZÁGBAN

AUGSBURG-i Egyházmegye: Miséző he-
lyek: Augsburg, Neuburg a. D., Kempten.
Érdeklődni: Ft. Báthory Lajos. Telefon:
(0821)22 92 838.

BAMBERG-EICHSTÄTT-REGENSBURG-i
Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséző
helyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Lands-
hut, Nürnberg, Regensburg, Straubing.
Érdeklődni: Ft. Bereczki Béla, Ungarische
Katholische Mission, Tuchergartenstr. 2/A, D-
90571 Schwaig. Telefon: (0911) 507 57 96

ESSEN-i Egyházmegye: Miséző helyek:
Duisburg, Essen.  Érdeklődni: Ung. Kath.
Misson, Steeler Str. 110, D-45139 Essen.
Telefon: (0201)28 47 40 vagy Kölnben: (0221)
23 80 60. 

FREIBURG-TRIER-SPEYER-i Egyházme-
gyék Karlsruhe-i székhellyel: Miséző helyek:
Mannheim, Offenburg, Kaiserslautern,  Saar-
brücken, Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim,
Konstanz, Singen, Strasbourg, Mulhouse.
Érd.: Ft. Dr. Szabó József, Ungarische Katho-
lische Mission, Schneidermühler Str. 12i, D-
76139 Karlsruhe. Tel./Fax: (0721) 687215

BERLIN-i és HAMBURG-i Főegyházmegye,
Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische
Katholische  Mission, Holzdamm 20, D-20099
Hamburg, Tel.: (040) 25 077 83. 

KÖLN-i Főegyházmegye és AACHEN: Mi-
séző helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wupper-
tal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdeklődni:
Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission,
Thieboldgasse 96, D-50676 Köln. E-mail:
lukacs@web.de Telefon: (0221) 23 80 60. Fax:
0221/232120 http://www.Ungarnzentrum.de

LIMBURG-FULDA-MAINZ-i Egyházme-
gye frankfurti székhellyel: Miséző helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden,
Darmstadt, Giessen. Érdeklődni: Ft. Takács
Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Lud-
wig-Landmann-Str. 365, D-60487 Frankfurt.
Telefon: (069) 24 79 50 21.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

MÜNCHEN-FREISING-i főegyházmegye:
Miséző helyek: München, Rosenheim. Érdek-
lődni: Ft. Merka János, Ung. Kath. Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. Tel.:
(089) 982637, 982638, FAX: (089) 985419. E-
mail: ukm_muenchen.de; http://www.erzbis-
tum-muenchen.de/ungarische-mission  

MAGYARNYELVŰ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Időnként közöljük a magyar lelkészsé-
gek telefonszámát és címét, ahol érdek-
lődni lehet magyarnyelvű szentmisék
helye és ideje után. 

Férfi (47/185/110) megismerkedne hajadon-
nal, vagy özveggyel házasság céljából.
Jelige: „GYERMEKET AKAROK” 

Budapesten lakáseladást-lakásvételt, lakás-
bérbeadást, számlákat és ügyintézést válla-
lok. Horváth Gábor, Tel.: 0036-30/97 18 147, 
e-mail: gabor. horvath@realtyagent. com 

Tétény, Magyar Specialitás München-
ben, O. Bayer-M. Gonda. Hazai borok pálin-
kák nagy választékban. Disznótoros, házi-
kolbász, füstölt szalonna, disznósajt,
tepertő, gesztenyepüré. Vecsési savanyú-
ságok, házi tészták bő választékban. Kérésre
csomagot is küldünk. Parti Service 15 sze-
mélytől. Kreitmayrstr. 26., 80335-München.
Tel.: D-089/12 96 393. v. D-0172-82 66 492.

Kedves, házias, vidám természetű hölgy,
megismerkedne józan életű, jólelkű, kedves
úrral, 58-62 év között. Jelige „Tavasz”. 

Lakások, családi-házak belső és külső
díszítőelemeinek (Stukleiste) kemény habból
való gyártása és kivitelezése. Érdeklődni lehet:
Szabó Károly, Schwabmünchen, Tel/Fax: 082
32/90 41 04, Mobil: 0162/89 11 720. 

Francia-magyar szakos erdélyi tanárnő
szívesen vállalna huzamosabb időre idős
betegápolást, gondozást, házvezetést ott
lakással, Párizsban vagy környékén. Tel.:
0033-(0) 618/52 33 41. 

Fonyódon földszinti bútorozott lakás 3
szoba konyha 69 m2, központi fűtés, eladó.
Irányár 10 millió Ft. Tel.: 0046-157/31 211. 

Hazatelepülő leinformálható tanítónő ki-
adó szobát keres Budapesten, és vállalja ingat-
lanok gondnokságát. Tel.: 0036-30/65 95 385. 

Magyarországon panorámás, romantikus,
nádfedeles, velencei közművesített, telefonos
(az ország 2. legnagyobb termálforrásának kö-
zelében levő) ingatlant kb. 100 m2 lakóterület
tetőtér-beépítéssel, borospincével, termő és
gyümölcsfákkal betelepített kb. 1040 m2-es
telekkel eladó. Tel.: (CH) 0041-78 77/00 279. 

Eladó Pátyon 720 m2-es telken 7,6 x 7,7 m
alapú 130 m2-es, tetőteres ház, garázzsal, dupla
közműves, fűtéssel, szintenként kettéválasztha-
tó, WC, fenn fürdő, lenn tus, külön kijárat. Meg-
beszélés, megtekintés: Tel.: 0036-06/30412 0875. 

Művelt, igen fiatalos megjelenésű, csinos
62-éves hegedűtanárnő barátnőm (gyermekte-
len, orvos özvegye), megismerkedne kultúrált,
utazást és kertet kedvelő, vallásos, ápolt külse-
jű, humoros és gyengéd értelmiségivel (70 éve-
sig), aki egy szép és kellemes otthont, barát-
nőm nagyszerű háziasszonyi kvalitásait érté-
kelni és szeretni tudná. Belbudai kertes ház,
börzsönyi telek házzal, biztosítaná a közös élet
szép, nyugodt hátterét. „Talán ma még meg is
talállak” jeligére a kiadóba. 

Bielefelden vagy környékén élő idős, ma-
gányos, jólelkű hölgy kerestetik. 25 éves egye-
temista lány vagyok. Szívesen elviszem bevá-
sárolni, hétvégi autókirándulásra. Elkísérhe-
tem nyaralni. Akivel eddig ezt tettem, hat éven
át, most örökre itt hagyott! Hiányolom kicsi
ajándékait, meghitt beszélgetéseinket, anyagi
segítségét, zsörtölődését a kapkodásom vagy ké-
sésem végett! Ha valaki igényli a fent leírtakat,
kérem jelentkezzen. Jelige: „Pót nagymama”.

Párizsban élő gyűjtő szeretne magyar
festményeket és zsolnai porcelán tárgyakat
vásárolni, készpénzfizetéssel. Kérem, hívjon
a 0033-660/55 75 03-as számon, vagy a
kalmaklary@noos.fr E-mail címen. 

FELTÁMADÁS

Sok fájdalmat okoz, 
Egy személy halála. 
A szülő, testvér, gyermek, 
Vagy jó barát halála. 

Ami utánuk megmarad, 
A sok szép emlékek. 
Melyek az élőkben, 
Továbbra is élnek. 

A halál és temető, 
Az elmúlás jelképe. 
Hogy ezen ember változtasson, 
Nincs hozzá reménye. 

Jézus a remény, 
Mindenki számára. 
Mert ő a feltámadás, 
Ura és királya. 
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