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POSTVERSAND
MÜNCHEN

A V É R T A N Ú
G Y Õ Z E D E L M E S
G Y E N G E S É G E

Angelo Amato bíboros méltató
szavai a szatmárnémeti

boldoggá avatáson

(...) Scheffler püspök mûvelt, jósá-
gos, buzgó és bölcs pásztor volt. Újjá-
szervezte az egyházmegyét, új templo-
mokat építtetett, látogatta a plébániá-
kat, kiszolgáltatta a bérmálás szentsé-
gét, papokat szentelt, pártolta a szemi-
náriumot és a Katolikus Akciót. Amikor
1947-ben kiélezõdött a Katolikus Egy-
ház elleni kommunista üldözés, püspöki
hivatalától eltiltották, mivel nem hajolt
meg a kommunisták azon szándéka
elõtt, amely el akarta szakítani a romá-
niai katolikus egyházat a római pápá-
tól. Visszautasítása következményeként
kényszerlakhelyre, majd a hírhedt jila-
vai börtönbe vitték, ahol 1952. decem-
ber 6-án meghalt a testet és lelket pró-
báló embertelen kínzások miatt, ame-
lyeket csak a gonosz fiai képesek kita-
lálni, hogy megalázzák ártatlan áldoza-
taikat.

Rabtársa, a zsidó származású zene-
szerzõ, Dan Mizrahy tanúvallomásá-
ban kijelentette, hogy a püspök kedves
volt mind a cellatársakhoz, mind a bör-
tönõrökhöz, és hogy a hitébõl merítette
az erõt szenvedései elviseléséhez. Ugyan-
csak õ mondta: a püspök halála elõtt
nyugodt tekintettel ránézett, majd bé-
késen halálba szenderült. A cella vég-
telen csendjében mindannyian mélyen
meghatódtak. Azon a fagyos decemberi
reggelen született meg benne az Ave
Maria dallama, amelyet Scheffler püs-
pök emlékének ajánlott, és amit szaba-
dulása után azonnal papírra is vetett.

Mire tanít minket a mi boldogunk? Õ
maga arra hív, hogy legyünk kitartóak
és erõsek a tízparancsolat, illetve az
evangéliumi boldogságok megélésében,
és a róluk való tanúságtételben. Napja-
ink kultúrája hajlamos megfeledkezni
az európai civilizáció keresztény gyöke-
reirõl. A nácizmus és a kommunizmus
hamis ideológiáinak romhalmaza so-
kakban maga alá temette az Istenrõl és
az õ szent törvényérõl való tudást. Ezek
a hamis ideológiák sötét alagútba vezet-
tek, ahol nem világít emberségünk felett
az igazság, a jóság és az öröm fénye.
Boldog Scheffler János püspökünk arra
kér minket, hogy a hitben való állhata-
tosság által álljunk ellen ennek a halá-
los örökségnek. Csak a feltámadt Krisz-
tusba vetett hit kegyelme és az õ Evan-
géliuma szabadíthat fel egy örömteli,
testvéri és hiteles emberi létre. Ha az
ateizmus ideológiája fagyos halált hozó
csók, akkor az Evangélium gyengéd,
szeretetteljes ölelés.

A vértanúk gyengesége mindig le-
gyõzte az üldözõk óriási erejét. Ha
már a vértanúk vére kioltja az üldözé-
seket, akkor Krisztus eucharisztikus
vére annál inkább megadja a szüksé-
ges erõt és képességet a megkeresztel-
teknek, hogy tanúskodni tudjanak –
akár áldozatok árán is – a szabadság,
az élet és a szeretet Evangéliumáról
mindennap. �

Lehull a lepel Scheffler János

püspök festményérõl

a boldoggáavatási szertartáson

(Fotó: szatmariegyhazmegye.ro)

H Õ S I E S S Z E R E T E T E
M A I S S U G Á R Z Ó E R Õ

Scheffler János vértanú püspök boldoggá avatása

A H E L Y E S É L E T
P R Ó B Á J A

Ú J E G Y H Á Z Ü G Y I T Ö R V É N Y
362 helyett 14 egyház

Az Országgyûlés július 12-én, kedden hajnalban elfogadta az új egyházügyi
törvényt, amellyel tizennégy egyházat és vallásfelekezetet ismertek el Magyar-
országon. A többi vallási közösség egyházzá nyilvánításáról a Parlament kéthar-
mados többséggel dönthet majd.

A KDNP-s politikusok jegyezte, ám a
szavazás elõtt néhány órával az alkot-
mányügyi bizottság által alapvetõen át-
írt, a lelkiismeret és vallásszabadság jo-
gáról, valamint az egyházak, vallásfele-
kezetek, vallási közösségek jogállásáról
szóló javaslatot 254 igen szavazattal, 43
nem ellenében fogadták el a képviselõk.
A jelenlévõ ellenzéki politikusok nem-
mel voksoltak.

A jogszabály értelmében az Ország-
gyûlés a következõ egyházakat ismeri el:
Magyar Katolikus Egyház, Magyarorszá-
gi Református Egyház, Magyarországi
Evangélikus Egyház, Magyarországi Zsi-
dó Hitközségek Szövetsége, Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség, Ma-
gyarországi Autonóm Orthodox Izraelita
Hitközség, Budai Szerb Ortodox Egyház-
megye, Konstantinápolyi Egyetemes Pat-

riarchátus – Magyarországi Ortodox
Exarchátus, Magyarországi Bolgár Orto-
dox Egyház, Magyarországi Román Or-
todox Egyházmegye, Orosz Ortodox
Egyház Magyar Egyházmegyéje, Magyar
Unitárius Egyház Magyarországi Egy-
házkerülete, Magyarországi Baptista
Egyház, Hit Gyülekezete. (Az utóbbi az
egyetlen, amely a kereszténydemokrata
képviselõk által jegyzett törvényjavaslat-
ban nem szerepelt a bevett és elismert
egyházak között.)

A nyilvántartásba vételi kérelem ak-
kor nyújtható be, ha az egyesület elsõd-
legesen vallási tevékenységet végez; ha
tanításának lényegét tartalmazó hitval-
lással és rítussal rendelkezik; ha leg-
alább húsz éve szervezett formában,
egyesületként mûködik Magyarországon;

(Folytatás a 8. oldalon)

Szatmárnémetiben július 3-án a boldogok sorába iktatták Scheffler János
vértanú püspököt. A szentmisét Erdõ Péter bíboros mutatta be, a boldog-
gáavatási dekrétumot Angelo Amato bíboros, a Szentatya követe olvasta fel.

A szertartás kezdetén Schönberger Je-
nõ szatmári megyéspüspök köszöntötte a
megjelenteket, közöttük Francisco Javi-
er Lozano romániai apostoli nunciust,
Jakubinyi György gyulafehérvári, Ter-
nyák Csaba egri, Ioan Robu bukaresti ér-
sekeket, Lucian Muresan fogarasi és
gyulafehérvári görögkatolikus nagyérse-
ket. Köszönetet mondott Erdõ Péter bí-
borosnak, amiért felkérésére elvállalta,
hogy vezeti a boldoggáavatási szertar-
tást. Köszöntötte továbbá a Szatmári Egy-
házmegye társegyházmegyéibõl, Passau-
ból és Innsbruckból érkezett vendégeket,
a testvéregyházak képviselõit, a szerze-
tesrendek tagjait. Köszöntõbeszédében
úgy fogalmazott: a Jézus Krisztus óhaj-
totta egység, amelyért Scheffler János
életét áldozta, kézzelfogható az egyház-
megye e nagy ünnepén.

A boldoggáavatási dekrétumot a kére-
lem elõterjesztése, majd a vértanú püspök
életének ismertetése után a pápa küldötte,
Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási
Kongregáció prefektusa olvasta fel lati-
nul, majd magyarul is elhangzott annak
szövege. A boldoggá avatott vértanú püs-
pök képének leleplezése után Szabó Má-
ria Zita szatmári irgalmas nõvér helyezte
el Scheffler János ereklyéjét az oltárnál.

Erdõ Péter bíboros szentbeszédének
kezdetén kiemelte: János püspök tanú-
ságtétele messze túlmutat egyetlen egy-
házmegye határain, üzenete mindenkihez
szól: püspökökhöz, papokhoz, hívõ em-
berekhez, de még a nem hívõ világhoz is.
Élete bensõségesen összeforrt Krisztus-
sal, aki az egész emberiség Megváltója.

Nem véletlen – fogalmazott Erdõ Pé-
ter –, hanem a Gondviselés titokzatos
rendelése, hogy ki milyen országban,
milyen történelmi korszakban, milyen
nép körében, milyen kultúrában születik
a világra. Adottság ez és feladat. Istentõl
kapott hivatás. Ha elfogadjuk, megtalál-
juk az utat az életszentségre.

A vértanú püspök sokoldalúan kép-
zett pap volt, aki nemcsak a tudomány
történetébe írta be a nevét, hanem érzé-
keny volt az élõ Egyház gondjai, szük-
ségletei iránt is. Ahol szükséget látott, ott
vitte elõre az Egyház ügyét, ott állt helyt
teljes erõvel és lelkesedéssel.

(Folytatás a 3. oldalon)

Minden helyesnek és valódinak meg-
van a sajátos próbája. A matematikában
az osztás próbája a szorzás, a kémiában
a savak és lúgok próbája a lakmuszpa-
pír, az arany próbája a választóvíz. Az
emberi élet helyességének is van próbá-
ja: a halál. Nézd meg, hogyan hal meg
valaki, s a haláláról következtethetsz az
életére. A helyesen felépített és leélt
életbõl megbékélt, szép és épületes ha-
lál nõ – az Istenben való megnyugvás.
Az irányát vesztett könnyelmû vagy bû-
nös élet szerencsétlen és nyugtalan,
sokszor egészen kétségbeesett halállal
záródik le. Minden élet magva a saját
természetének megfelelõ gyümölcsöt
terem. „Qualis vita, mors est ita! – Ami-
lyen az élet, olyan a halál!”

A helytelenül használt teremtmény
halálom óráján ellenem fordul. Vádlóm
és kínzóm lesz.

Hányszor hoznak bajt és szégyent a
halott emlékére az összeharácsolt földi
javak. A túlságosan szeretett teremt-
mények!

Zsugori voltál egész életedben?
Nem szeretted a szegényeket és Egy-
házadat? Most kacagnak rajtad a neve-
tõ örökösök.

Milyen nyugodtan, Istent ölelve hal-
tak meg a vértanúk. Az Istennek élõ lélek
a halál közeledtével az igazi élet hajnal-
hasadását érzi. Azért a szentek halála
már diadal és nem gyász. Az õ haláluk a
szentebb életre való születés. Az Egyház
hivatalosan így is nevezi haláluk napját:
natalicia, születésnap a mennyország
számára.

Boldog az a hívõ és az a pap, aki a
nagy elszámoláson elmondhatja: Gyarló
ember voltam, kicsi helyen dolgoztam,
csak tucatemberszámba mentem, nem
voltak hõstetteim, nagy sikereim, de
mindig azon a poszton dolgoztam, ahova
az Úr akarata állított, és ott az Õ dicsõsé-
gét kerestem.

(Részlet Boldog Scheffler János A pap
címû könyvébõl – szerkesztett változat)

A hívek zsúfolásig megtöltötték a szé-
kesegyház elõtti teret
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I M A S Z Á N D É K O K

Szeptemberre

Mi köze van a vallásnak és különö-
sen a keresztény hitnek a humánum-
hoz? Csak nem azt akarja ez jelenteni,
hogy a vallás mértéke is az ember? Hi-
szen annyiszor idézzük a görög filozó-
fust: „Minden dolog mértéke az em-
ber”. A kinyilatkoztatás mértéke azon-
ban Isten, de ha a teológus tárgyilagos
kíván lenni, nem hagyhatja figyelmen
kívül az embert mint mértéket sem,
összegzõ szóval: a humánumot.

Azért nem, mert a kinyilatkoztatás
emberi közvetítéssel érkezik hozzánk,
emberi nyelven kapott megfogalmazást.
Isten akaratát is emberek értelmezik – és
bizony gyakran félreértik –, a megváltás
legalapvetõbb mondata pedig ez: „És az
Ige testté lõn”, vagyis emberré lett. Ezt
az emberközpontú teológiát fogalmazta
meg a maga nagy formátumú koncepció-
jában Karl Rahner. Persze nem egyedül.
Ez a teológiai gondolkodás új és jelentõs
fordulata.

Sokat meditáltam azon, hogy milyen
szerepet kaphat a humánum az Egyház-
ban. Mennyire fájdalmas annak hiánya:
nem az Evangéliumra vagy a hittételekre
gondolok, hanem azok félreértésére, fél-
remagyarázására vagy az erkölcsi élet
szabályait illetõ végletekre. Ezek – mint
például a túlzott erkölcsi szigor – azért
sérthetik a humánumot, mert emberek
vagyunk, saját karakterünk esendõségé-
vel, akkor is, ha elfogadjuk és valljuk a
hit és erkölcs törvényeit. Mert a humá-
num része az is, amit esetenként megér-
tünk és megbocsátunk emberi gyöngesé-
geinkkel kapcsolatban. Sokat idézzük a
mondást is: „Ember vagyok, semmi em-
beri nem idegen tõlem”. Ezt persze lehet
kiforgatva is értelmezni, meg is teszik, és
nem kevesen. Ez ellen emelt szót többek
között Chesterton is, amikor valaki hu-
mánum címén próbálta kiiktatni a
divínumot, a vallást és a vallásosságot.
Pedig a vallás ember voltunk lényegi tar-
tozéka. Hiszen elemi módon és bizonyít-
hatóan emberi jelenség, hogy õsidõk óta
templomokat építünk, és Istenhez kiál-
tunk, amikor emberileg már minden re-
ménytelennek tûnik. Elég baj, hogy saj-
nos legtöbbnyire csak akkor.

A filozófia történetének legigazságta-
lanabb szembeállítása a materialista ide-
ológia alapelveként ismert: „Vagy Isten,
vagy az ember”. Ez voltaképpen azt je-
lenti, hogy a vallás és a vallásosság káros
dolog, a humánum ellentéte, sõt kifeje-
zett ellensége. Ezért a vallást a marxi
materializmus és ateizmus minden elér-
hetõ eszközzel meg akarta szüntetni.
Maga a szekularizáció toleránsabb, de
valójában csak az eszközei kifinomul-
tabbak. Szemében Isten és a vallás nem
emberellenes ugyan, csupán felesleges.
Ahogyan egy mai fiatal fogalmazta: ha
valakinek ez a hobbija, õ megérti és elfo-
gadja. Csakhogy a vallás nem hobbi,
nem valami új keletû divat. Egyidõs az
emberrel. Olyannyira, hogy nem az esz-
közhasználat tette az embert emberré,
hanem transzcendens tekintete és vele
vallásossága. Nem csoda, hogy azok vál-
nak az embertelenné nevelés példáivá,
akik a vallást és a vallásosságot a maguk
körében megszüntetik és egyetemesen is
megszüntetni kívánják. Elég az ateista
materializmus elrettentõ pedagógiai
eredményeit megidézni – elismerve per-
sze a kivételeket. Mert az ateista is lehet
becsületes, követheti a lelkiismeretét és
vele a természetes erkölcsöt. Ezt már
Shaftesbury megfogalmazta. A nyo-
masztó problémát az elvallástalanodó tö-
megek gyakorlati ateizmusa jelenti, aho-
gyan azt már Dosztojevszkij megjöven-
dölte.

A vallástörténet kétségtelenül súlyos
esetei az erõszakos emberáldozatok.

Hogy a dél-amerikai indiánok mennyi
felnõttet és gyermeket áldoztak föl, azt
nem lehet pontosan megmondani, de
nagyon sokat. Ismerjük a föníciaiak,
majd nyomukban a punok gyermekáldo-
zatait, vagy azt, hogy Subad sumér ki-
rálynõt hányan kényszerültek követni a
halálba, akiket temetésekor feláldoztak.
De így volt ez Attila temetésénél is, és
számos keleti fejedelem esetében. A cél
az volt, hogy az uralkodónak a másvilá-
gon is elegendõ szolgája legyen. Mert a
foglyok és a szolgák voltak legtöbbnyire
a kiszemelt áldozatok. S ezzel nincs ki-
merítve a példatár.

Mit mondhat erre a keresztény teoló-
gus? Azt, hogy Isten a teremtésben az
ember kezébe adta sorsának irányítását.
S bár annak felelõs döntéseire lelkiisme-
retet oltott az emberbe, a szabad akarat-
tal – tudjuk – akár súlyosan is vissza le-
het élni. Az uralkodók és vezérek halálá-
hoz kapcsolódó emberáldozatok mögött
pedig ott van az egyik legsúlyosabb bûn:
az, amikor egy uralkodó isteni jogokat
vindikál magának, amit az egyiptomi fá-
raók, majd a római császárok meg is kí-
vántak, akiket imádni kellett. S jaj volt
annak, aki megtagadta. A keresztény
vértanúk sokasága emlékeztet erre.

Amikor a kereszténység ellenségei a
pogány vallásokat idézik, azt akarják ne-
künk bebeszélni, hogy a pogány népeket
meg kell hagyni eredeti vallásukban. Az
emberáldozatokkal is? – tehetnénk föl a
kérdést. És akkor jön a kioktatás részük-
rõl. Mert még az inkák nagy számú em-
beráldozatát is meg akarják magyarázni.
Hogy mire hivatkoznak? Gondoljuk meg
– mondják –, hogy milyen örömmel
mentek a halálba, akiket az inkák saját
népükbõl feláldoztak, hogy csak ezt em-
lítsem. Sajnálnivaló naivitás. Amikor
ugyanis megtalálták annak a tizenegy
éves kislánynak jégbe fagyott testét, akit
az inka papok feláldoztak, amerikai tu-
dósok vizsgálták meg és ismerték föl ar-
cán a kétségbeesett rémületet.

A nyílt eszû teológus belátja, hogy
amennyiben a pogány emberáldozatok
Istennek tetszõ, õt valóban kiengesztelõ
vallási cselekedetek lettek volna és nem
kerülnek szembe a humánummal, akkor
nem lett volna szükség Jézus keresztál-
dozatára. Annak lett ugyanis egyetemes
érvényû jellemvonása a három ismerte-
tõjel: önkéntesen, szeretetbõl és máso-
kért. Értünk és mindannyiunkért. A
gondolkodó teológus azonban azt is vi-
lágosan fölismeri, hogy a teremtés ele-
mi módon rászorul a megváltásra. S ez
már az Ószövetségben kezdetét vette,
amikor Ábrahám áldozatának dramati-
zált elbeszélésébõl világosan kiolvasha-
tó a cél: az emberáldozat megszünteté-
se. Az elbeszélés arra utal, hogy Isten
választott népének emberáldozat he-
lyett állatáldozatot kell bemutatnia. Ez
pedig bekerült a mózesi törvénybe, és
mérföldkõ lett a vallási áldozatbemuta-
tás humanizálásában.

Teilhard de Chardin visszhangot keltõ
meglátása nagyszerû megfogalmazással

is párosul, amikor azt mondja, hogy a
hominizáció, vagyis az emberré válás
már az õsidõkben megtörtént, de a
humanizáció továbbra is feladatunk ma-
rad. S ebben a hiteles vallásnak nagyon
jelentõs szerepe van. De csak a hiteles-
nek, amely viszont nem kerülhet szembe
a humánum jogos igényével. Nem köve-
telhet például lehetetlent. A hiteles vallás
és vallásosság pedig nem véletlenül hasz-
nálja az „igaz ember” kifejezést. Hiszen
az emberi kultúra bármelyik ágát nézzük,
az csupán bizonyos képességeinket emeli
föl, a tudomány az értelmet, a mûvészet a
szépérzékünket, a sport a testi erõt és
ügyességet, de a vallás az, amely magát
az embert mint embert szólítja meg. Nem
azt mondja, hogy „Légy milliomos!”,
sem azt, hogy „Légy sztár” vagy „Légy
olimpiai bajnok”, hanem azt, hogy „Légy
ember. Igaz ember”. Ez egyetemes érvé-
nyû felhívás. Neves sztárok, nagy hódítók
és gazdag emberek csak kevesen lehet-
nek. Ezért antihumánus arra biztatni a fia-
talokat, hogy „Légy milliomos (euróban)!”,
miközben a realitás és a törvényesség ke-
retein belül csak kevesen lehetnek azzá.
Hogy Hollywoodban hány jobb sorsra ér-
demes fiatal élet ment tönkre az ilyenféle
jelszavak követése során, azt meg sem le-
het számolni. Akkor hát melyik a humá-
nus felhívás, és melyik az antihumánus?

A keresztény hit és vallás azért humá-
nus, mert magát az embert, annak meg-
újulását célozza meg (lásd a Pál apostol
levelében szereplõ „új ember”-t). A hite-
les vallás kultúrája nem az értelmet eme-
li fel csupán, nem is a szép iránti érzéket
vagy a test formálását szolgálja, hanem
az igaz ember kialakulására ad indítást és
kegyelmi segítséget. Kár, hogy elfelej-
tettük a régi cserkész mondást, amely
életcél is egyben, pedig tömörebben nem
is lehetne megfogalmazni a lényeget:
„Emberebb emberré lenni!”

El kell azonban ismerni, hogy a ke-
resztények vagy más vallások hívei kö-
zött is voltak és vannak, akik bizonyos
dolgokban nem ismerik és nem követik a
humánum mértékét. Ilyenek az elvisel-
hetetlenül hosszú prédikációk. A múlt
század elején még az is elõfordult, hogy
a pap bársonyos térdeplõn térdepelt, a
gyerekek pedig kövön. Mert nem tanítot-
ták meg rá, és nem vette észre. Amikor
megmondták, persze jöhetett a padlózat
és a szõnyeg. Az eseteket tovább lehetne
sorolni. A humánum azonban azt is je-
lenti, hogy mikor és mennyiben lehet to-
lerálni emberi gyengeségeinket, ame-
lyek nem magának a vallásnak gyengéi.
Különösen akkor idõszerû ez, ha az illetõ
maga is belátja, hogy vétett, nemcsak Is-
ten ellen, de az emberiesség követelmé-
nyei ellen is.

Tapasztalatok erdeje igazolja, hogy a
hiteles vallásosság és benne a hiteles is-
tenszolgálat az ember szolgálatának erõ-
forrása. S ehhez nemcsak Teréz anyát le-
het idézni, és nemcsak a szenteket, ha-
nem minden igaz keresztényt, sõt min-
den hitelesen vallásos nem keresztényt
is. Az igazi vallásosság a humánum
aranyfedezete. Közmondássá lehetne
tenni az elvet: „Adjátok meg Istennek,
ami Istené, hogy meg tudjátok adni az
embernek is, ami az emberé”.

Boda László

H I T Ü N K K É R D É S E I
Vallás és humánum

Általános szándék: A tanárokért és a
tanítókért, hogy tudják továbbadni az
igazság iránti szeretetet, és tudjanak hi-
teles erkölcsi és lelki értékekre nevelni.

Századunk és korunk egyik legvitatot-
tabb kérdése minden bizonnyal a neve-
lés, a tanítás, az iskolai felkészülés.
Könnyû pontosan megnevezni a témát,
viszont annál nehezebb egyetértésre jut-
ni a helyes módszerrõl, a célkitûzések hi-
erarchiájáról, az értékek rendjérõl. Sok
és széles körû vita folyik a témáról szel-
lemi, politikai, gazdasági szempontból,
vagy éppenséggel teljesen hallgatunk ró-
la. A tény maga nyilvánvaló: sok millió
írástudatlan asszony, sok millió iskolá-
zatlan gyermek, sok millió lerombolt is-
kola.

Európában a felsõoktatással kapcso-
latban szenvedélyesen vitatjuk a bolo-
gnai rendszer elõnyeit és hátrányait; Af-
rikában viszont gyermekek ezrei órákon
át mezítláb gyalogolnak az elemi iskolá-
ba. Itt is, ott is sokfelé szembesülünk a ta-
nár, a nevelõ alakjával. Nyugaton ag-
gasztó leértékelõdés érte, az õt illetõ el-
ismerés nagyon megcsappant; jelenlegi
helyzetében szinte képtelenség, hogy
igazságot és szeretetet továbbítson.

Pedig a nevelés nem csupán és nem
elsõsorban tanítás, ismeretek tovább-
adása; sokkal inkább eleven érdeklõdés,
egész lényünkkel megnyílni és adni aka-
rás egy személy, annak egész világa felé.
Minden kibontakozó élet egy kezdõdõ
történés, egy új világ csírázása. Mó-
dunkban áll, hogy fékezzük és bénítsuk
ezt a jövõt, vagy támogassuk, megnyis-
suk, tápláljuk.

A kihívás a tanító felé szinte végtelen-
re szélesedik: tanítson tanulni, gondol-
kodni, keresni, kutatni, felismerni, befo-
gadni; tanítson érlelni a tudatvilágot, és
ebben jusson el odáig, hogy tanítson
megszeretni az igazságot. Vezesse be a
fiatalt a valóságba, és arra is segítse rá,
hogy elmerüljön saját maga rejtélyes
bensõségébe, és megnyíljék a világ meg
a másik ember misztériumára. Férfiakat
és nõket neveljen rá arra, hogy szenve-
délyesen keressék az igazságot. Nem a
bölcseleti igazságot, nem a másokra
kényszeríthetõ igazságtartalmakból ösz-
szeválogatott igazságot – hanem az
Evangélium felkínálta igazságot, amely
elválaszthatatlan a szeretettõl, a szavak
és a tettek, a tudás és a cselekvés, a má-
sokért való tanúságtételének igazságát.

Számtalan szempontja van a tanító-
kért végzendõ imádkozásnak. Nehéz fel-
adatuk abban áll, hogy az evangéliumi
igazság felé irányítsanak. Az igazság
épüljön be a keresõ személybe, és arra
serkentse, hogy örömmel és vidáman
váltsa valóra. Ez az igazság Jézus Krisz-
tus személyében nyilatkozik meg, és Jé-
zus Lelke fogja rávezetni a tanítót is meg
a tanítványait is.

Missziós szándék: Hogy az ázsiai
földrészt szerte betöltõ közösségek
buzgón hirdessék az Evangéliumot, és
a hit örömével tanúsítsák annak szép-
ségét.

Ázsia a legnagyobb, legnépesebb és
(mûvelõdés szintjén) legváltozatosabb
világrész. Új gazdasági óriásokat talá-
lunk ott, mint Kína és India, jólétben vi-
rágzó egyéb központokat, mint Dél-Ko-
rea, Szingapúr és Hongkong. A legna-
gyobb muzulmán nemzet Indonézia
(230 millió lakos 87 %-a szunnita). Mil-
liók élnek elnyomás alatt, pl. Mian-
marban, mások erõszak és háború súj-
totta országokban (Afganisztán és
Irak). Százmilliók szenvedtek el termé-
szeti és egyéb katasztrófákat Pakisztán-
ban és Japánban.

(Folytatás a 4. oldalon)

A Z E L S Õ A M E R I K A I E G Y H Á Z K E R Ü L E T

II. Gyula pápa ötszáz évvel ezelõtt hozta létre az elsõ amerikai egyházkerületeket.
Háromnapos ünnepségsorozat keretében emlékeztek az évfordulóra a Dominikai
Köztársaságban és Puerto Ricóban. Az augusztus 7. és 9. közötti ünnepi szertartáso-
kat Carlos Amigo Vallejo bíboros, nyugalmazott sevillai érsek, a pápa különleges
küldöttének vezetésével szervezték.

A Puerto Ricó-i La Vega település (1494-ben alapították) lett a központja az Új Vi-
lág evangelizálásának. Ez volt a kezdete a kereszténység hirdetésének, amelyet az
ideérkezõ ferences szerzetesek indítottak el. 1496. szeptember 21-én keresztelkedett
meg családtagjaival az õslakos Cacique Guaticagua, belõlük alakult meg az elsõ ke-
resztény közösség Amerikában. 1528-ban az egyházmegye Santo Domingo fõegy-
házmegyéjének fennhatósága alá került. XII. Piusz 1953-ban a La Vega-i egyházat a
spanyol kapucinus szerzetesekre bízta, apostoli adminisztrátor vezetésével. (VR)
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Fõpapok bevonulása a mátraverebély-
szentkúti kegytemplomba

S Z L O V Á K – M A G Y A R
I M A N A P

Szlovák és a magyar hívek találkoztak
július 25-én Mátraverebély-Szentkúton.
Több mint ezer hívõ jelenlétében a ne-
gyedik szlovák–magyar imanapra került
sor a Szûzanya völgyében. Már a reggeli
órákban érkeztek az atyák zarándokcso-
portjaikkal a határ mindkét oldaláról,
többek között Losoncról, Érsekújvárról,
Ipolyságról, Tatabányáról.

A zarándoknap kezdõ imaóráját a
Szociális Testvérek Társaságának tagjai
vezették, majd a katekézisben Márfi
Gyula veszprémi érsek és Frantisek
Rábek, Szlovákia tábori püspöke szólt a
hívekhez.

Márfi érsek tanításának irányvonala
a népek családja, az Egyház volt. El-
hangzott, hogy a püspökök fõ feladata a
Család évében errõl szót ejteni. Csodá-
latos dolog, hogy Isten maga is szeretet-
közösség – a Szentháromságban, és ezt
a szeretetközösséget nyújtja teremtmé-
nyei számára. A nemzeteket, népeket
Jézus magába foglalja. Nincsen egyet-
len olyan vallási közösség sem, amely
annyira nemzetközi lenne, mint a Kato-
likus Egyház, amely az egész földke-
rekségre kiterjed. „Egyazon családhoz
tartozunk, egy a mi Atyánk, a Mennyei,
egy a mi testvérünk, Jézus Krisztus, egy
a mi barátunk, a Szentlélek, így hozzá-
juk tartozunk.”

Frantisek Rábek külön kiemelte, hogy
nem a nemzethez való tartozás az elsõ a
keresztény ember életében, mert akkor a
kereszténység egyfajta folklórrá degra-
dálódnék. Az új evangelizációnak pedig
éppen az az egyik célja, hogy a keresz-
ténység érvényesülhessen a különbözõ
nemzetek egymás közötti kapcsolatában.
Nemzeti értékeinkhez való ragaszkodá-
sunk akkor éri el célját, ha arra vezet el
bennünket, hogy azokat megosszuk má-
sokkal.

Déli 12 órakor kezdõdött az ünnepi
szentmise, a szentbeszédben Róbert
Bezák nagyszombati érsek Máriára mu-
tatott, mint egy ragyogó jelre, a remény-
csillagra, aki elvezet minket, embereket
a célhoz. Isten, aki vágyakozik utánunk,
arra vágyik, hogy betöltse szívünket.
Hogy szívünk az õ szívével érezzen, ke-
zünk az õ segítõ keze legyen. Éppen Má-
riánál lett ez valósággá, mert õ teljesen
megnyílt az Isten akarata elõtt, megtelt
Isten kegyelmével, ezért úgy nézhetünk
rá mint csillagunkra, aki elvezet minket
Fiához. Õ a mi tájékozódási pontunk, õ
vezet azon az úton, amelyen Isten min-
denné válik mindenben. Isten akarata pe-
dig a legcsodálatosabb életformánk.

A szentmise után ünnepi körmenet-
ben két püspök vitte bazilikából a sza-
badtéri oltárhoz a Szûzanya kegyszob-
rát, amely elõtt Márfi Gyula és Róbert
Bezák érsek népeinket a Szent Szûz ol-
talmába ajánlották:

„Mátraverebély-szentkúti Szûzanya,
zarándok néped oltalmazója! Fakassz
életünkben ma is új forrást, amelynek él-

Randevú a történelemmel – írta ta-
lálóan az egyik bécsi napilap Habs-
burg Ottóról szóló megemlékezésé-
ben. – Az utolsó magyar király, Bol-
dog IV. Károly (I. Károly osztrák csá-
szár) legidõsebb fia, Habsburg Ottó
július 4-én hunyt el németországi ott-
honában.

A mariazelli gyászmisét Egon Kapel-
lari graz-seckaui megyéspüspök mutatta
be, melynek „európai dimenzióját” mu-
tatja, hogy jelen volt Christoph Schön-
born bíboros mint XVI. Benedek pápa
személyes legátusa, számos püspök és
pap a Monarchia utódállamaiból, vala-
mint a nemzetközi politikai élet számos
rangos képviselõje is. Böcskei László
nagyváradi püspök a Kathpressnek adott
interjúban hangsúlyozta, hogy „amit
Habsburg Ottó Magyarországért tett, azt
értünk is tette”. Otto von Habsburg mint
ember és politikus nagy példakép, aki se-
gíthet bennünket, hogy a helyes utat meg-
találjuk – mondta a püspök. Várszegi
Asztrik pannonhalmi fõapát hangsúlyozta,
hogy politikusként Habsburg Ottó a párbe-
szédet kereste minden politikai erõvel.

Az európai távlatokban gondolkodó
politikust, az egykori trónörököst a bécsi
kapucinus templom kriptájában temették
el. A Stephansdomban Bécs érseke mu-
tatta be a gyászmisét, melynek kezdetén
Stephan Zurbriggen apostoli nuncius tol-
mácsolta XVI. Benedek pápa részvét-
nyilvánítását, melyben Habsburg Ottót
„a békéért elkötelezett nagy európainak”
nevezi és szívbõl jövõ apostoli áldását
küldi a gyászoló családnak.

Mintegy ezerfõs gyászoló tömeg vett
részt a gyászszertartáson: európai uralko-
dóházak tagjai, a svéd király és felesége,
lichtensteini, luxemburgi és jordániai her-
cegek, valamint osztrák és külföldi politi-
kusok, köztük Heinz Fischer osztrák szö-
vetségi elnök, Werner Fayman osztrák
miniszterelnök, Wolfgang Schüssel volt
miniszterelnök, Jadranka Kosor horvát
miniszterelnök, Jerzy Buzek, az Európai
Parlament elnöke, Karl Schwarzenberg
cseh külügyminiszter és Semjén Zsolt
magyar miniszterelnök-helyettes.

Habsburg Ottó életmûvét úgy is te-
kinthetjük, mint fáradhatatlan próbálko-
zást: jóvátenni azt a nagy hibát, amelyet
1914. július 28-án Ferenc József császár
elkövetett – mondta homíliájában
Schönborn bíboros. „A háború, mely
1914 júliusában kezdõdött, a legértel-
metlenebb vérontáshoz vezetett, mely-
nek az elhunyt édesapja, Boldog Károly
minden fáradozása ellenére nem tudott
véget vetni, és a két legborzalmasabb, tö-
megpusztító ideológia, melyet eddig az

emberiség megismert, ennek a háború-
nak a keserû, mérgezõ gyümölcse.”

Az 1918-as politikai nagy átrendezõ-
désben a trónörökös egy teljesen új hely-
zetben találta magát. Hatéves gyermek
volt, amikor a Monarchia eltûnt a térkép-
rõl. Hosszú, tevékeny élete során azon-
ban Habsburg Ottó megmutatta, hogy hû
maradhat az ember hivatásához akkor is,
ha a körülmények teljességgel megvál-
toznak is. Hitét és józan keresztény élet-
szemléletét is mutatja az a kijelentése,
amelyet a bíboros is idézett a gyászmise
homíliájában: „Isten nem várja el tõlünk,
hogy gyõzelmi jelentéseket vigyünk ne-
ki. A sikert Õ adja meg. Tõlünk csak azt

várja, hogy mi a legjobban tegyük a dol-
gunkat.” Habsburg Ottó az igazságos-
ságra törekedett, szíve minden szenve-
délyével, nagy intelligenciájával bátran
szolgálta az európai béketervet. Termé-
szetesen még a legjobb európai integrá-
ció sem hozza el a paradicsomot a földre.
Ez nem is a politika feladata. De nagyon
fontos a népek és kultúrák jó és hasznos
együttélése, a nyelvek és vallások támo-
gatása – ebben látta Habsburg Ottó a ma-
ga hivatását – hûségesen a szülõi ház
örökségéhez, Jézus Krisztus Evangéliu-
mának szellemében, aki a béketeremtõ-
ket boldognak mondja.

A koporsót ezt követõen ünnepélyes
menetben kísérték Bécs történelmi bel-
városán át a dómtól a kapucinusok temp-
lomáig. Amint 1989-ben édesanyja, Zita
királyné temetésekor, ezúttal is a gyász-

szertartás része volt az úgynevezett „ko-
pogtatási ceremónia”. Elõször az el-
hunyt egykori trónörökösi címeit, majd
politikai tisztségeit sorolták fel, s a szer-
zetes mindkétszer azt felelte belülrõl:
„nem ismerjük”. Csak a harmadik ko-
pogtatás után nyitották ki a kaput, ami-
kor a „Ki kér bebocsátást?” kérdésre azt
a választ kapták: „Ottó, egy halandó, bû-
nös ember”.

Pannonhalmán bensõséges keretek
között a latin vesperás után a kaddist el-
imádkozva vett búcsút Markovics Zsolt
szegedi fõrabbi, majd ezt követõen
Bölcskei Gusztáv református püspök és
Fabiny Tamás evangélikus püspök imád-

sággal búcsúztatták Habsburg Ottó szí-
vét, melyet két fia, Károly és György he-
lyezett örök nyugalomra a pannonhalmi
bazilika altemplomában.

Simon Ferenc
esperes, fõlelkész

***

Életének 99. esztendejében a dél-ba-
jorországi Starnbergi-tó partján fekvõ
Pöcking falucskában lévõ otthonában
csendesen elhunyt az egykori Monar-
chia utolsó trónörököse. Habsburg Ottó
négyéves volt, amikor apját IV. Károly
néven Budán királlyá koronázták, de
alig hatévesen már saját bõrén tapasz-
talta a történelmi sorsfordulók kímélet-
lenségét.

Egyházmegyéje életének szervezése,
a hivatásgondozás megszervezése mel-
lett volt gondja az üldözést szenvedõk
megsegítésére is. Emellett mély lelki
életet élt: szorgalmazta Jézus Szíve tisz-
teletét. Õ tette ezt az ünnepet az egyház-
megye fogadalmi ünnepévé.

Vértanúsága, hõsies szeretete és
helytállása ma is sugárzó erõ – fogalma-
zott Erdõ Péter.

„Boldog János püspök, indítsd meg a
mi szívünket is! Járj közben értünk, hogy
a keserûség, az ellentétek, a csüggedés
helyett a hõsies szeretet és a reménység
költözzön a lelkünkbe! Könyörögj ezért
az egyházmegyéért, könyörögj népünkért
és egész Európáért, hogy minél többen
meghallják Krisztus szeretetének hívó
szavát, adják át életüket az õ Szent Szívé-
nek, hogy így rajtunk keresztül tegye lel-
kessé, ragyogóvá, újra értelmessé mind-

nyájunk életét. Magyarok Nagyasszonya,
könyörögj érettünk! Jézus Szentséges
Szíve, jöjjön el a te országod!”

A szentmise végén Angelo Amato bí-
boros beszéde, valamint Wilhelm Schraml
passaui püspök köszöntõje hangzott el,
majd Schönberger Jenõ püspök köszönte
meg mindazoknak a segítségét, akik az ün-
nep megszervezéséhez hozzájárultak. A
szertartás a pápai és a magyar himnusz el-
éneklésével fejezõdött be.

Magyar Kurír

Habsburg Ottó pöckingi ravatalánál Cserháti Ferenc, a külföldi magyar katoli-
kusok püspöke, Merka János müncheni magyar lelkész, a Budapesten élõ Habs-
burg György, Elisabeth Schosser, a Bajor–Magyar Fórum elnöke és Mydlo Ta-
más müncheni magyar fõkonzul (Fotó: Engel)

A boldoggáavatási szentmisén

tetõ kegyelme enyhíti a szegények nyo-
morúságát, valamint új és megtisztult
utakat nyit a szomszédos népek felé és az
egymás iránti szolidaritásban. Szûz Má-
ria, Magyarok Nagyasszonya és a Szlo-
vák Nemzet Anyja, fogadd el imáinkat
és felajánlásunkat, és nyújtsd felénk
Krisztust, a béke áldott aranyágát!
Ámen.”

2006-ban a nemzeti engesztelõ imaév
keretében a szlovák és a magyar püspöki
kar állandó tanácsának tagjai szentmisét
mutattak be az esztergomi bazilikában a
két nép közötti kölcsönös kiengesztelõ-
dés jegyében. Ez alkalommal az oltárnál
írták alá azt a dokumentumot, amelyben
kifejezik, hogy a két nép bocsánatot kér a
történelem során egymás ellen elkövetett
bûnökért, illetve megbocsátja azokat. Az
ünnepi alkalomra a Szentatya is üzenetet
küldött. Azóta újra és újra imanapot tar-
tanak a két nép megbékéléséért, a Szûz-
anya oltalmába ajánlva a szlovákokat és
a magyarokat.

Kálmán Peregrin OFM

(Folytatás a 7. oldalon)

H Õ S I E S . . .
(Folytatás az 1. oldalról)
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Gyermekeknek

Ú J R A I T T A S Z E P T E M B E R

Fiataloknak

A K E R E S Z T H Ó N A P J A –
ÉS MINDENNAPJAI

„Fölséges és dicsõséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem igaz hitet, biztos reményt
és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a Te szent és igaz
parancsodat.”

(Assisi Szent Ferenc imája
a kereszt elõtt, 1206)

Kedves Fiatalok! Minden hónapnak
megvan a maga sajátossága. A szeptem-
ber is újat, változást hoz, úgy a termé-
szetben, mint az emberek életében, mun-
kájukban. A nyári szünidõ után megszó-
lalnak az iskolák csengõi. Mindenki
másképp várja az iskolakezdést, más-
képp készülõdik. Az új tanévben ott van
a kihívás, az új megismerésének a vará-
zsa, s ugyanakkor ott van a mindennapok
küzdelme is, a kereszthordozás, a tanulás
fáradalma és nehézsége!

Szeptemberben Anyaszentegyházunk
a Szent Keresztre irányítja a figyelmün-
ket! A kereszt tiszteletének szempontjá-
ból fontos az a legenda, mely Krisztus ke-
resztjének megtalálásáról tudósít. Cons-
tantinus császár édesanyja, Szent Ilona a
jeruzsálemi Olajfák hegyén 320. szep-
tember 14-én talált rá Krisztus csodatévõ
keresztjére. E napot a IV. században egy-
házi ünneppé emelték. Talán nem véletle-
nül; a Szent Kereszt így lehet Nektek is,
kedves fiatalok ebben az új tanév küzdel-
meiben a remény forrása.

Hiszen önmagunk akaratának Isten
szándékába helyezése minden új élet
kezdete. Születése annak a vágynak, me-
lyet a Lélek hívása ébreszt, hogy éltessen
és betöltsön. Olyan állomás a hit zarán-
dokútján, ahol az ember megérti: annak a
szeretetnek, mely maga az Isten, nem ad-
hat kevesebbet, mint önmagát! Egy éve-
kig tartó, hosszú keresés végén San
Damiano elhagyatott kápolnája lett az a
kiválasztott hely, ahová az Úr Lelke el-
vezette Szent Ferencet, hogy a kereszt
igazságában tegye e felismerés részesé-
vé, s így életének új értelmet adjon.

Merthogy Krisztus keresztje hitünk és
életünk legvigasztalóbb üzenete is, mert
általa tudjuk, hogy semmiféle szenvedés,
munka, tanulás, sport – mondhatjuk:
egyetlen egy napunk sem hiábavaló, ha
képesek vagyunk Krisztus szenvedéséhez
kötni azt. Nincs élet kereszt nélkül; nincs
munka, nincs tanulás sem kereszt nélkül.

A kérdés csupán az, hogyan visszük ke-
resztünket? Hogyan viszed, kedves fiatal
barátom az új tanévben a keresztedet?

A kereszt azt fejezi ki, hogy semmi
sem tökéletes ebben a világban; tervein-
ket, ideáljainkat és álmainkat keresztül-
húzzák a csalódások, betegségek, szeren-
csétlenségek. Igen, a kereszt arra is emlé-
keztet minket, hogy Krisztus megváltói
mûve után is széles körben jelen van még
a világban a szenvedés, az elnyomás és az
igazságtalanság! De a szégyenfára szege-
zett, nyilvánvalóan Istentõl is elhagyott,
keresztre feszített Názáreti Jézus a halál-
ból életre támadt. Isten mûve így megvál-
toztatja a kereszt jelentését, mert szembe-
helyezkedik minden szenvedéssel, igaz-
ságtalansággal és értelmetlenséggel; s
végsõ soron a halállal is, azáltal, hogy a
Megfeszítettet visszahívja az életbe! Jé-
zus halála és feltámadása által látszólag
nem változott meg a világ, nem lett jobb.
De ha megváltottnak tartjuk magunkat,
akkor képesek vagyunk elfogadni a vilá-
got olyannak, amilyen, minden árnyékos
oldalával együtt. A kereszt, a feltámadás
jele mindig újra és újra az emberekhez
küld minket, és arra hív, hogy elkesere-
dettség nélkül szembesítsük magunkat a
valósággal és tegyünk a világért, úgy,
mint Jézus; és minden csalódás és árnyék
ellenére kezdjük újra élni elveszettnek
látszó életünket. A keresztben való hit azt
is jelenti: nem kell kételkedni a világ álla-
pota miatt, hanem fáradozni kell az igaz-
ságosságért, a békéért és a szeretetért,
mert Jézus legyõzte a kereszten a bûnt és
a halált, és ezzel új életet szerzett mind-
nyájunknak!

Aranyszájú Szent János is így oktatja
a hívõket: „Senki ne szégyellje Megvál-
tónk tiszteletre méltó jelét, minden jótett
legnagyobbikát, mely által élhetünk,
melynek köszönhetõen vagyunk. Krisz-
tus keresztjét sokkal inkább koronaként
kell viselnünk, mivel a kereszt hozta el
teljességgel üdvösségünket. Valahány-
szor újonnan születik valaki, vele lesz a
kereszt, valahányszor eme titokzatos
eledellel táplálkozik, valahányszor meg-
szentelõdik, valahányszor szent cseleke-
detekkel foglalkozik, mindenütt vele
lesz a gyõzelem jele.”

Így válik Krisztus feltámadása után a
kereszt a remény, a gyõzelem és a szere-
tet jelévé.

Tomi atya

Az augsburgi Szent László Katolikus Misszió immár harmadik alkalommal
rendezett búcsúval egybekötött kulturális napot július 3-án. A rendezvény ün-
nepi szentmisével kezdõdött a Szent Márton-templomban, amelyet Német Lász-
ló nagybecskereki püspök celebrált.

Prédikációjában ki-
tért László királynak a
magyarsághoz, az Egy-
házhoz és az igazságos-
sághoz fûzõdõ kapcso-
latára. Szent László pél-
dáján keresztül kiemelte
a nemzeti összetartozás
és összefogás jelentõsé-
gét: mindegy, hogy va-
laki Erdélybõl, a Felvi-
dékrõl, a Vajdaságból
vagy a mai Magyaror-
szág területérõl jött, a
nemzeti összetartás és
összefogás a legfonto-
sabb feladatunk – hang-
súlyozta a nagybecskereki püspök. A
szentmisén közremûködött a több mint
huszonöt éve fennálló müncheni Pat-
rona Hungariae Énekkar, Jussel Ottó
karnagy vezetésével.

Ezt követõen igazi bográcsgulyás és
virsli várta a vendégeket a plébánia ud-
varán. Ebéd után a gyermekek idén is
kipróbálhatták ügyességüket: volt kati-
cabogár-festés, rajzolás, célba dobás,
horgászás és arcfestés. Tarkabarka, vi-
dám gyermekarcok tükrözték a program
sikerét.

A délutáni kulturális mûsort Chiovini
Rita müncheni magyar konzul asszony
nyitotta meg. A köszöntés szavai után az
egyszerûsített honosítási eljárásról is tá-
jékoztatta a jelenlevõket. Ismert dalla-
mokkal indult a mûsor: a fiatal zenész
testvérpár, Kaiser Bianca (hegedû) és
Kaiser Patrick (cselló) magyar népdalo-
kat játszott Bartók Béla, Weiner Leó és
más zeneszerzõk feldolgozásában. Az
augsburgi néptánccsoport lendületes
szatmári üveges táncot, verbunkost és
csárdást mutatott be, a közönség nagy
örömére.

Két, Kolozsvárról érkezett fiatal szí-
nésznövendék, Marosán Csaba László és
Molnár Bence közel egyórás mûsora Pe-
tõfi Sándor A helység kalapácsa címû
komikus eposzának színpadi változatá-
val kezdõdött. Könnyedén váltottak
egyik szerepbõl a másikra, és sok humo-
ros ötlettel fûszerezve adták elõ a sze-
mérmetes Erzsók és két imádójának mu-

latságos t ö r t é n e t é t .
Nagy derût váltott ki,
mikor a színészek be-
vonták a játékba a kö-
zönséget is. A mûsor
második részében a Pa-
rasztbiblia népies tör-
téneteit tarkították nép-
dalokkal és mai versek-
kel, többek között Ko-
vács András Ferenc,
Romhányi József és
Orbán János Dénes
mûvei hangzottak el. A
két tehetséges, rokon-
szenves fiatalember a
humoros történetekkel,

komikus jelenetekkel és népies anekdo-
tákkal jó kedvre hangolta az egész kö-
zönséget. Sokan a könnyeiket törölget-
ték a nevetéstõl.

A kávé- és süteményszünet után az
ingolstadti Ringó néptánccsoport mutat-
kozott be néhány körtánccal. A rendez-
vény vajdasági vendégei, a nagybecs-
kereki Petõfi Sándor Magyar Mûvelõdé-
si Egyesület tagjai változatos mûsorral
érkeztek: a Pintyõke énekcsoport Tisza
menti dalokkal, a Sarkantyú tánccsoport
szatmári és mezõségi verbunkos és ugrós
táncokkal szórakoztatta a közönséget. A
fiatal táncosok nagy lelkesedéssel és jó-
kedvvel vitték színpadra a temperamen-
tumos koreográfiáikat. Az egyesület el-
nöke, Tóth-Glemba Klára megköszönte
az augsburgiaknak a szívélyes fogadta-
tást és a vendéglátást.

Az augsburgi katolikus misszió vál-
tozatos, színvonalas programja közel
négyszáz látogatót vonzott, és idén is
nagy sikert aratott – Szomszéd Tamás
plébános és Kibili Angéla, a katolikus
misszió képviselõ-testületének elnök
asszonya igényes szervezõmunkájá-
nak, valamint sok segítõjük közremû-
ködésének köszönhetõen. Úgy tûnik, a
három évvel ezelõtti kezdeményezés-
bõl hagyomány született, amelyet min-
denképpen folytatni kell. A hagyo-
mányõrzés és az országhatárok fölött
átívelõ nemzeti összetartozás szép pél-
dája volt ez a nap.

K. A.

S Z E N T L Á S Z L Ó B Ú C S Ú É S
K U L T U R Á L I S N A P A U G S B U R G B A N

Véget ért a nyári szünet, újra itt a
szeptember. Ennek tudatában – gondo-
lom – inkább a szomorúság érzete lesz
úrrá rajtatok, de azért jó lesz találkozni
újra az iskolatársakkal, barátokkal és ba-
rátnõkkel. Elmesélhetitek egymásnak,
hogy mi történt a vakáció alatt, ki mit lá-
tott, merre járt az elmúlt két hónapban.

Szeptember eleje kissé fárasztó lesz,
hiszen korábban kell kelni, reggel nem
szabad lustálkodni: az iskolai tanórák
pontosan kezdõdnek. Ha már megvan az
órarend, akkor folytatni tudod a terve-
zést: milyen napokon jársz edzésre, ze-
neórára, különtanárhoz stb. Bizony egy
kisdiák élete és „munkabeosztása” sok-
szor jóval sûrûbb, mint a felnõtteké.
Annyi mindenre oda kell figyelnie, oly
sokat fejlõdött a tudomány és a technika,
hogy egyre többet kell tanulnia, ha min-
dennel lépést akar tartani. Hiszen a tanu-
lás évei alatt dõl el, hogy késõbb milyen
középiskolába, majd egyetemre tud be-
kerülni, s így végeredményben az is,
hogy mi lesz belõle.

A különbözõ elfoglaltságok mellett
ne feledkezz meg a Jóistennel való kap-
csolatodról sem. Az egyházközségetek-
ben biztosan több lehetõség is van: cser-
készet, hittanórák, imakörök, ahol téged
is szívesen látnak. A legfontosabb persze
a szentmisén való részvétel: ha van idõd,
menj el hétköznap is, ne csak vasárnap.
Ne feledkezz meg a szentgyónásról sem:
nagyszüleidet ha megkérdezed, elmesé-
lik, hogy az õ idejükben minden elsõ
pénteken hatalmas sor állt a gyóntató-
szék elõtt. Sajnos, manapság sokan el-
hagyják a gyónást, pedig ott nemcsak a
bûneidtõl oldoz fel a pap – Jézus nevé-
ben és megbízásával –, hanem erõt is
kapsz, hogy jobb legyél.

Tervezz be minden reggelre és estére
imádságot is: lehet magadban, de ha
együtt a család, imádkozzatok közösen.

Ne feledd: a tanulásod dönti el, hogy
mi lesz belõled felnõttkorodban. A Jóis-
tennel való kapcsolatod pedig azt, hogy
boldog ember leszel-e az életben.

Erzsébet néni

Német László püspök

Ázsia nagy világvallások bölcsõje.
Egymilliárdnál többen lettek az idõk
folyamán buddhisták, hinduisták, kon-
fuciánusok és muzulmánok. A Katoli-
kus Egyház „kisded nyáj”; csupán a
Fülöp-szigetek és Kelet-Timor lakos-
sága nagyobb mértékben katolikus. –
Ugyanakkor Ázsia õsi vallásai és kul-
turális hagyományai is egyre inkább
szembesülnek a kultúrák növekvõ el-
világiasodásával. Jellemzõ tény: Ja-
pánban, amely gazdasági vonatkozás-
ban az elsõ hatalmak közé tartozik, az
öngyilkosságok száma évi harmincezer
körül van.

Ázsia tehát a jövõ szempontjából
igen fontos; ugyanakkor tétován ke-
resi az élet teljességét, az élet értel-
mét, a nyomorból és háborúból való
szabadulást, a reményt, a szabadsá-
got, a békét. 1999-ben II. János Pál
pápa megírta (Ecclesia in Asia), hogy
Ázsia azt keresi, amit Jézus hozott:
„hogy életük legyen, és bõségben le-
gyen”. Krisztus tanítványainak tehát

újra meg újra el kell kötelezniük ma-
gukat a misszióra. „Egy tûz csak ak-
kor kaphat lángra, ha az gyújtja meg,
ami már ég.”

Küldetésünknek nem az a célja, hogy
(versengés és felsõbbrendûség szellemé-
ben) új hitvilágot és új erkölcsi rendszert
erõltessen másokra. „Az Evangélium
olyan adomány, amelyet Ázsia kereszté-
nyei hálával fogadtak.” Az Evangélium
hirdetése egy adomány és öröm megosz-
tása: Jézus szeretetében megtaláltuk az
élet forrását és értelmét.

Régi és sokféle vallási hagyományok
világában Jézus apostolai idegeneknek
tûnhetnek. VI. Pál szavai nagyon idevág-
nak: „A mai emberek inkább bíznak a ta-
núkban, mint a mesterekben, inkább a ta-
pasztalatban, mint a leckében, inkább az
életben és cselekvésben, mint az elméle-
tekben.”

Mi magunk is tisztelettel, örömmel,
szerénységgel, együttérzéssel, készség-
gel átitatva csatlakozzunk Szentatyánk-
hoz. Szítsuk fel a koreai, japán, indiai
vértanúkkal való kegyelmi összetartozá-
sunkat is. Így imádkozzunk Ázsia keresz-
tény közösségeiért, apostoli tanúságté-
telük hatékonyságáért.

Nagy Ferenc SJ

I M A S Z Á N D É K O K
(Folytatás a 2. oldalról)
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Floridai levél

S É T A A S Ó K Ö R Ü L E L M É L K E D É S E K

Az amerikaiak nagyon szeretik a só
ízét – olvastam a Natural magazin-
ban. Olyannyira, hogy sokkal többet
is fogyasztanak belõle, mint azt az
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
ajánlatosnak tartja: napi egy kávés-
kanálnyi helyett kettõt. (A túlsózás
káros hatásaira most nem térek ki,
azokról épp eleget hallunk-olvasunk
valamennyien.)

Az USA-ban könnyen elkerülhetnék a
só túladagolását, ha figyelnének az alap-
anyagok, készételek csomagolásán fel-
tüntetett adatokra, hiszen a cukor mellett
mindig ott áll a só mennyisége is. Viszont
sok import áru esetében hiányzik ez az
információ, ami azt jelzi, hogy másutt
nem törõdnek vele olyan „eszelõsen”,
mint errefelé.

A készételek elõállítói régóta azon
igyekeznek, hogy – fából vaskarikát for-
málva – megtartsák az ételek jó ízét,
ugyanakkor csökkentsék az „ízadó” só
mennyiségét. Hogy ez mennyire nem
könnyû, bizonyítsa két példa. A spagetti
remek paradicsomos öntetébe kevesebb
sót tesznek, ami az íz rovására megy.
Megoldás: a szárított paradicsom és
hagyma helyébe a jóval drágább, szá-
ron érett áru kerül. Igen ám, de emiatt
meg kell(ene) emelni a készítmény
árát… A szalma- és a hasábburgonya jó
ízét részben a sónak köszönheti. A sok
sónak. Mit tesznek tehát: csökkentik a
só mennyiségét, de a jó íz érdekében nö-
velik a zsiradékét!

A Kellog cég fokozott igyekezettel
keresi a megoldást. Sok szakember sze-
rint jobb volna, ha az amerikaiak nem
a só mennyiségét, hanem az elfogyasz-
tott adagok nagyságát csökkentenék,
magyarán kevesebbet ennének. Mások
állítják, hogy a só mennyiségének
csökkentése káros hatással lehet a vá-
randós anyákra és a gyermekekre. Má-
sok fennen hirdetik: a kávétól a gyü-
mölcsön és a csokoládén át a fagylal-
tig, vagyis mindent hintsünk meg egy
csipet sóval. S ha most még hozzáte-
szem, hogy nem minden só egyforma,
akkor a só körüli sétánkon valóságos
labirintusba értünk.

A föld sója címû ismertetés írója,
Rallie McAlister orvos. Érdeklõdési kö-
rét a gyógyászat mellett a környezet ta-
nulmányozása egészíti ki. Szinte hihetet-
len – írja –, milyen sokféle sót haszná-
lunk az élelmezésben. „Kihívásnak szá-
míthat, hogy melyiket használjuk.” Íz,
szín, alak, vegyi összetétel, származási
hely, a kitermelés módja – és még sorol-
hatnánk – mind hatással van rá.

A hatalmas só-családnak néhány tag-
ja szerepel az „emelkedettebb” élelme-
zési üzletek kínálatában. Néhány példát
említek csupán.

A fekete só, avagy a kala namak. Ha-
zája India, erõsen kénízû. Apró, szür-
kés-rózsaszín gyöngyszemek.

A só virága az élvonalbeli tengeri sók-
hoz tartozik. A szürke, finom kristályok-
nak friss, üde íze van.

A hawaii fekete só a tengeri só és a lá-
va keveréke. „Drámai színe” és füstös
íze miatt kedvelik. Vele ellentétben a ha-
waii piros tengeri só a vulkáni agyagok
miatt rózsaszín, és csak enyhén, „barát-
ságosan” sós.

Utoljára hagytam a legkülönösebb
helyrõl származó tengeri sót. Nepáli
sóbányászok évente egyszer látnak
hozzá, hogy a Himalája mélyébõl fel-
hozzák a 250 millió évvel ezelõtt meg-
kövesedett tengerfenék kincsét, az erõs
ízû, nagy vastartalmú, rózsaszín külön-
legességet, a szennyezõ anyagoktól
mentes, a „földünkön legtisztább” hi-
malájai tengeri sót.

Bitskey Ella, Sarasota

Már a könyv címe is
Kölcsey Parainesisét idézi
emlékezetünkbe, amelyet
szeretett unokaöccse, Köl-
csey Kálmán lelki épülésé-
re vetett papírra. Az aligha-
nem a legtekintélyesebb
erdélyi magyar folyóirat, a
Korunk kiadásában és
igencsak ízléses kiállítás-
ban nemrég megjelent kö-
tet elolvasása még tovább
erõsíti azt a benyomást,
hogy lelki rokonság van az
író és Kölcsey Ferenc, a
Himnusz költõje között.
Az Elmélkedések Degen-
feld Sándor, a Parainesis
pedig Kölcsey Ferenc vi-
lágnézetének, erkölcsi fel-
fogásának végakaratszerû
összefoglalása.

Degenfeld Sándor már
az Elõszóban megállapít-
ja, hogy magas kora miatt
újabb könyv megírására
már nincs sem ereje, sem
kedve. Ezt olvasói bizo-
nyára sajnálattal veszik
tudomásul, de alighanem
hálatelt szívvel is a már
eddig kapott erkölcsi-lel-
ki útravalóért. Noha a
szerzõ – erdélyi fõnemesi
sarj – végzettsége szerint
közgazdász, már fiatalon
foglalkozni kezdett a po-
litikával és az erkölcstan-
nal, errõl elõbb családi
körben, majd Nyugatra
telepedése után nyilvá-
nosság elõtt is gyakran
értekezett. Gondolatait
nemegyszer éppen az er-
délyi Korunk hasábjain
tette közé. Most megje-
lent könyvében ezekbõl a
korábban megjelent írá-
saiból is válogatott, ki-
egészítve a legutóbbi
nemzetközi fejlemények-

re vonatkozó megállapítá-
saival.

Degenfeld Sándor tol-
lát a hazaszeretet vezérli,
így természetszerûleg a
világeseményeket is Ma-
gyarország szemszögébõl
vizsgálja. Nyíltan kiáll el-
vei mellett, nem titkolja
konzervatív beállítottsá-
gát, amelynek három pil-
lére az Isten, a haza és a
család. Így nem meglepõ,
hogy vele rokon szerzõk
munkáit – így Stipsitz
Károly hosszabb fejtege-
tését is – beilleszti köny-
vébe, mintegy bizonyíté-

kul a legfrissebb esemé-
nyekrõl vallott elmélete
alátámasztására. Gönczöl
János verse az Európai
Unióról ugyanúgy gazda-
gítja a kötetet, mint Wass
Albert Üzenet haza címû
költeménye.

A tartalomjegyzékben
tallózva ismételten kitû-
nik Degenfeld Sándor
legkedvesebb témája: a
nemesség szerepe, fel-
adata a mai világban.
Részletesen ismertet i
családjának történetét
„Svábországól” Erdélyig
– és tehetnénk hozzá:

vissza. Mert a kommu-
nista rendszer jogtiprása
idõvel az „õsi röghöz”
annyira ragaszkodó De-
genfeld családot is távo-
zásra kényszerítette: a
szülõk után a szerzõ ma-
ga is – nejével és leányá-
val – vándorbotot vett a
kezébe, hogy Németor-
szágban teremtsen új ott-
hont. Ez azonban nem je-
lentett szakítást a szülõ-
földdel: Ceausescu ter-
rorja idején is csomagok-
kal és kisebb-nagyobb
összegekkel támogatták
az otthon maradottakat.
A rendszerváltás után pe-
dig visszavásárolt egyko-
ri tokaji birtokából egy
szõlõhegyet, amelyen ma
díjnyertes borokat ter-
mel. Leánya és ve je
együttmûködésével az
egykori iskolaépületet
kastélyszállóvá alakítot-
ta, és ezzel az ott élõ la-
kosságnak újabb munka-
lehetõséget teremtett. A
közeli Terézia-dombon
álló kis kápolna helyreál-
lításával esküvõk, ke-
resztelõk számára is ki-
váló feltételeket biztosít
az új szálloda. A könyv
egyik oldalán ez a mondat
olvasható a kommunista
rendszer embertelensége-
ivel kapcsolatban: „az
õseinktõl örökölt életerõ
erõsebb volt”. Ez és az a
hit segített Degenfeld
Sándornak is a túlélés-
ben, amelyet azonban a
világ erkölcsi, szellemi
gyarapítására is felhasz-
nált – ezt bizonyítja most
megjelent Elmélkedések
címû könyve is.

Vincze András

A szerény, sovány kötetek gyakran
„elbújnak” a basáskodó, vastag könyvek
között, s csupán olyankor akadnak a ke-
zünkben, mikor valami más után kuta-
tunk. Így jártam gróf Klebelsberg Kunó-
né Botka Sarolta Életutunk címû emlék-
iratával is, amelyet – a magyar mûvelõ-
dés szégyenére! – korlátozott példány-
számban Szegeden adtak ki 1992-ben, a
Kereszténydemokrata Néppárt gondozá-
sában, s amely ma már alighanem hoz-
záférhetetlen.

A visszaemlékezést a legendás kul-
tuszminiszter özvegye, a második vi-
lágháború után, immár idõskorában,
kitelepítettként írta meg visszaemléke-
zéseit. Megrendítõ, elgondolkoztató ol-
vasmány: legfõbb témája az 1932-ben,
57 éves korában elhunyt Klebelsberg
Kunó bemutatása. Nem lehetetlen,
hogy az emlékezés valamelyest meg-
szépíti a harminchárom esztendõs
együttlét idején történeteket, de „a té-
nyek makacs dolgok”. A Trianonban
megnyomorított Magyarország számá-
ra a közmûvelõdés, a kultúra jelenthet-
te a feltámadás egyetlen lehetõségét –
vallotta Klebelsberg: „a kultusztárca
az adott viszonyok között honvédelmi
tárca”.

Álljon itt egy rövid, korántsem teljes
felsorolás: mi mindent hozott létre rö-
vid, de tevékeny élete során. Ötezer
népiskola (fõleg az Alföldön); a mene-
kült (pozsonyi és kolozsvári) egyete-
mek elhelyezése Pécsett, illetve Szege-
den; ezerötszáz népkönyvtár; a debre-
ceni Tisza István Egyetem építkezései-
nek befejezése; Collegium Hungari-
cumok létrehozása Bécsben, Berlin-
ben, Rómában; a tihanyi biológiai in-
tézet, az ógyallai csillagvizsgáló elhe-
lyezése a Svábhegyen; a szegedi Dóm
téri egyetemi épületek és a Tisza-parti
klinikák; a Testnevelési Fõiskola; a
budapesti fedett uszoda.

Az özvegy emlékezése emberközelbõl
is megmutatja az államférfit. „Ha azt le-
het mondani valakire, hogy élõ hite van,
akkor ez õrá áll. De élõ volt a hazaszere-
tete is. Mindent szeretett, ami magyar.”
„Bántotta, hogy idegen hangzású nevét
szemére vetették. Hirtelen replikájával
nagy derültséget keltett egyszer a parla-
mentben, mikor egy Budavári nevû kép-
viselõtársa az õ magyarságát vonta két-
ségbe. Kunó megkérdezte: kinek van
több köze a magyarsághoz, annak-e, aki-
nek õse Budavár visszavételénél tanúsí-
tott hõsiességéért kapta a koronát, vagy
annak, aki a Budavári nevet egy koroná-
ért vette?”

S végül, amire manapság különösen
föl kell hívni a figyelmet: „Kényes volt a
becsületére. Egyetlen porszemet sem tûrt
meg rajta. Építkezéseink számadásait
pontosan vezette. Ha valaki meggyanú-
sítaná, nyugodtan beletekinthet az ira-
tokba.”

Olyan ember volt, akit a magyarság-
nak holtában is nagyon meg kellene be-
csülnie! Ehelyett budapesti szobrát
1945-ben ledöntötték, szegedi emlék-
tábláját összetörték, s négyezer köte-
tes, értékes könyvtárát, melyet az öz-
vegy „emlékszobában” akart elhelyez-
ni, teherautóra dobálva, ismeretlen
helyre szállították.

Gróf Klebelsberg Kunó végsõ meg-
ítélésben a boldog emberek közé tarto-
zott. Szerencséje volt, hogy olyan
asszony állt mellette, aki mindenben tá-
mogatta, segítette; s abban is, hogy
„idejében” halt meg. Nem kellett látnia
életmûve megsemmisülését, átélnie sze-
retett magyar népe háborús katasztró-
fáját és az azt követõ anyagi, erkölcsi
romlást.

Saáry Éva

E S Z M É N Y É S

PÉLDAKÉP

„ I S T E N T E N Y E R É N A M A G Y A R S Á G É R T ”

Dobai Sándor atya, a
Benelux államok magyar
fõlelkészének életmûve,
85. születésnapja és gyé-
mántmiséje elõtt tiszteleg
Tarics Péter könyve; a
könyv, amelyet július ele-
jén mutattak be Balaton-
lellén, az I. Magyar Vi-
lágtalálkozó alkalmával.

Az életrajzi mélyinter-
jú mellett a Dobai atyához
írt leveleket, imádságo-
kat, verseket, bölcsessé-
geket, sõt még vicceket is
tartalmaz a 140 oldalas
kötet, amelyhez Cserháti
Ferenc, a külföldi magya-
rok lelkipásztori ellátásá-
val m e g b í z o t t eszter-
gom-budapesti segédpüs-
pök írt elõszót. Idézzük:
„… nekünk a vértanú hõ-
sök emlékezete mellett
éppúgy rögzítenünk kell
azok küzdelmes, verejté-
kes, mindennapi helytál-
lását is, akik az emigráci-
óban, akárcsak egykor a
névtelen konfesszorok,
ugyancsak megszenved-
tek és megküzdöttek Iste-

nünkért, népünkért és a
hazánkért vívott küzdel-
mükben”.

Tarics Péter Petõfi Sán-
dor Szabadság-díjas új-
ságíró, okleveles politikai
szakértõ, a Magyar Nem-
zet címû napilap kisebbsé-

gi jogi és vallási ügyekkel
foglalkozó munkatársa.
Tollából számos színdarab
is született. Mindszenty
bíborosról írt monodrámá-
ját tavaly mutatták be
Révkomáromban a követ-
kezõ címmel: „Állok Iste-
nért, Egyházért, Hazáért –
Mindszenty József oltár-
köve”. A darab hat képben
idézi fel a hõslelkû fõpap
áldozatvállalását hívei és

hazája iránt; tükrözve azt a
hangulatot, amelyben a
magyar fõpásztornak helyt
kellett állnia, amikor igaz-
talan vádakkal elítélték,
majd pedig az 1956-os
forradalom után az ameri-
kai nagykövetségen kapva
menedéket próbálta igaz-
gatni magyar egyházát.

Erdõ Péter bíboros a
bemutatón mondott be-
szédében hangsúlyozta,
hogy ma is üzen nekünk
Mindszenty bíboros hit-
vallása, amikor elkezdõd-
tek a kommunista diktatú-
rák áldozatainak boldog-
gá avatásai több ország-
ban, így Szlovákiában és
Lengyelországban is.
„Ezek a közös tanúságté-
telek erõsítik bennünk az
összetartozást, és ma is
arra buzdítanak bennün-
ket, hogy továbbadjuk hi-
tünk örökségét a mai em-
bernek, a mai társadalom-
nak. A mártírok ereje,
közbenjárása segítsen
bennünket mai feladatunk
megoldásában”. (VR)

Dobai Sándor atya
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A stuttgarti magyar Szent Gellért Egyházközség június 6. és 13. között zarán-
doklatot szervezett Csíksomlyóra Gegõ István atya vezetésével. Harminchárman
szálltunk repülõgépre Stuttgartban, Bukarestben pedig egy autóbusz várt ben-
nünket. A román fõvárosból gyönyörû tájakon átutazva négy-öt óra alatt jutot-
tunk el Madéfalváig, ahol a szállásunk volt, a helybeli családoknál.

Az elsõ este mindannyian a madéfalvi
plébánia nagytermében vacsorázunk,
ahol Bartalus Zoltán atya nagy szeretettel
fogadott bennünket. Másnap elsõ utunk a
csíksomlyói kegytemplomba vezetett,
ahol szentmisén vettünk részt. A temp-
lom legértékesebb kegytárgya a XVI.
században faragott Szûz Mária-szobor.
Királynõként ábrázolja a Szent Szüzet,
fején korona, jobb kezében jogar, bal kar-
ján tartja szent Fiát, a világ Megváltóját.
Régi szokás, hogy a zarándokok, miután
Máriához, Isten Anyjához könyörögtek,
megsimogatják a kegyszobor lábát, amit
mi is megtettünk. Következõ úti célunk a
Gyimesi-szoros volt. A szoroson túl, a
Kárpátok külsõ oldalán, a történelmi Ma-
gyarország „ezeréves határán” túl élnek a
csángók. Még megvan az eredeti határkõ.

A harmadik napon Csíkszentdomon-
koson meglátogattuk a Márton Áron
Múzeumot, amely Erdély legjelentõsebb
XX. századi püspökének állít emléket.
Márton Áron 1896-ban itt született. So-
hasem volt hajlandó a magyar nép ellen-
ségeivel együttmûködni, ezért hosszú
éveket töltött Románia börtöneiben,
majd késõbb házi õrizetben. Kilyén-
falván pedig annak a Jakab Antalnak a
múzeumát kerestük fel, aki Márton Áron
utódjaként vezette az Erdélyi Egyház-
megyét.

A következõ napok a Székelyföld ne-
vezetességeinek megtekintésével teltek:
Békás-szoros, Gyilkos-tó, a gyergyó-
szárhegyi Lázár-kastély és ferences ko-
lostor, a gyergyószentmiklósi örmény
katolikus templom, a Szent Anna-tó, a
csernátoni tájmúzeum.

Kézdivásárhely kedves kis székely
város, lakói a Háromszék Párizsának is
nevezik, itt felkerestük az 1848-as forra-
dalomban elhunyt hõseinek temetõjét, és
megcsodáltuk Gábor Áron emlékmûvét.
Parajdon a sóbányában vettünk részt
szentmisén, ahol különösen szépen
hangzottak a Mária-énekek, valamint a
magyar és a székely himnusz. A közeli
Korond az erdélyi fazekasság központja,
Farkaslaka pedig Tamási Áron (1897–
1966) székely író révén nevezetes: szü-
lõháza emlékmúzeum, de sírja is itt talál-
ható: két cserfa között a templom mögött
áll, síremléke egy kvarcitkõbõl készült

dombormû, Szervátiusz Jenõ és Tibor al-
kotása. Székelyudvarhelyrõl visszafelé
utazva az autóbuszból már láttuk az or-
szágúton a hosszú zarándokmeneteket,
magyar zászlókkal a kezükben.

És elérkezett a szombat, a csíksom-
lyói búcsú napja. Reggel 7-kor már
szentmisén vettünk részt a madéfalvi ka-
tolikus templomban, s rögtön utána in-
dult a menet gyalog a tizenhárom kilo-
méterre fekvõ Csíksomlyó felé. Több
zászlót is vittek a madéfalviak a menet-
ben. És ott lobogott a stuttgarti magya-
rok Szent Gellért Egyházközségének
zászlója is. A búcsújárás hagyománya
az, hogy a székely nép emlékezete szerint
1567-ben János Zsigmond erdélyi fejede-
lem Csík, Gyergyó és Kászon székely né-
pét erõszakkal akarta unitárius hitre térí-
teni. A székelyek István gyergyóalfalvi
plébános vezetésével pünkösd szombat-
ján gyülekeztek Csíksomlyón. A Tolva-
jos-tetõi ütközet alatt az asszonyok, a
gyermekek és az öregek a csíksomlyói
templomban imádkoztak, kérték Babba
Mária (a Szûzanyát ma is így nevezik a
csángók) közbenjárását, segítségét. És
gyõztek! Hosszú évekig a búcsún csak a
csíkiak, gyergyóiak és kászoniak vettek
részt, majd kiterjedt az egész Székely-
földre, késõbb egész Erdélyre. Jelenleg az
egész világból jönnek a zarándokok.

Az ünnepi szentmise a szabadtéren
zajlott, több százezer ember volt jelen. A
székelység, fõleg a fiatalság gyönyörû
népviseletben. Az ünnepi szentbeszédet
mondó Spányi Antal székesfehérvári püs-
pök az összetartásra, nemzeti értékeink
megõrzésének fontosságára hívta fel a hí-
vek figyelmét. Egy idõ után leszakadt az
ég, de a több százezer embert nem érde-
kelte az esõ. Rájöttünk, hogy erre az esõre
szükség is van a csíksomlyói búcsún: ta-
lán éppen ez a Szûzanya palástja. És ez az
esõ meglágyítja a szívünket, és lemossa
bûneinket. Áldott ez az esõ.

Pünkösd vasárnapján Madéfalván egy
új templom alapkövének letételét ünne-
peltük, majd sor került a búcsúzásra.
Mindenki számára felejthetetlen élmény
volt a csíksomlyói búcsú és ez a csodála-
tos hét a Székelyföldön, élvezve a széke-
lyek vendégszeretetét.

Kocsis Albert

A S Z É K E L Y F Ö L D I C S O D A

A „száguldó misszionárius”
Fülöp Gergely atya, lyoni magyar lel-

kész, júniusban mutatta be gyémántmiséjét
a franciaországi Lyonban hét paptársával
együtt. A koncelebrációt Barbarin bíboros,
lyoni érsek vezette, a szentbeszédet pedig
Cserháti Ferenc mondta.

A külföldi magyarok püspöke méltatta
az Abasáron született jubiláns életútját,
hûséges papi szolgálatát. Fülöp Gergely
1946-ban Budapesten kezdte szemináriu-
mi tanulmányait. 1949-ben elöljárói Pá-
rizsba küldték továbbtanulni. A párizsi
Notre Dame-ban szentelték pappá
1951-ben. Grenoble környékén volt káp-
lán, majd 1956-ban Lyon fõpásztorától
megbízást kapott a dél-franciaországi
magyar hívek lelkipásztori szolgálatára.
Ettõl kezdve a „száguldó misszionárius-
nak” nevezett atya szolgálata során bejár-
ta Franciaország déli vidékeit, a Rhõne
völgyén át, az Alpoktól a Földközi-tenge-
rig: misézett Lyonban, Grenoble-ban,
Bourgoin-ban, Nimes-ben, Nizzában és
Délkelet-Franciaország sok más helysé-
gében; keresztelt, esketett, temetett, gon-
dozta a hozzátartozók nélkül maradt ma-
gyar sírokat. Segített a rászorulókon, láto-
gatta és vigasztalta a betegeket, a magyar
családokat, katekizmusra tanította a gye-
rekeket. Évente zarándoklatokat szerve-

zett és igyekezett összetartani a szórvány
magyarságot. Isten gondviselõ jóságát
közvetítette minden ember számára.

Barbarin bíboros kalocsai hímzésû
miseruhában magyarul köszöntötte a hí-
veket és imádkozta a Miatyánkot, sok
magyar pap barátja lévén ugyanis nyel-
vünkbõl is megtanult egy keveset. Kö-
szöntõjében szeretettel emlékezett meg
Fülöp Gergely atya papi szolgálatáról,
aki mindig áradó örömmel hirdette
Krisztus örömhírét a francia és magyar
hívõk között egyaránt.

A szentmise végén Monternot Terézia
elszavalta Sík Sándor „Te Deum”-át, majd
a hívek köszönetnyilvánításai következtek
a hatvan éven át tartó szolgálatáért.

Reményi György, Grenoble

Mindenkinek
mindenévé lenni…

Egy ember, akinek az egész élete
visszhangozza a költõ intelmét: „Ne
hagyjátok a templomot, / A templomot s
az iskolát.” Jaschkó Balázs jezsuita atyá-
ról van szó, aki július 17-én ünnepelte
pappá szentelésének hatvanadik évfor-
dulóját. Nemcsak papként, hanem mint
az egyházközség színjátszó csoportjának
aktív tagja, a hétvégi magyar iskola mo-
torja is belopta magát a torontói magyar
katolikusok szívébe. A szentmisét Sajgó
Szabolcs SJ plébános mutatta be.

Jaschkó Balázs Kassán született 1922.
február 3-án. Tizennyolc évesen vették
fel Jézus Társaságába. A budapesti novi-
ciátusban töltötte újoncéveit. 1944-ben
kezdett filozófiát tanulni szülõvárosá-
ban, Kassán, majd 1949-ben beiratkozott
a szegedi teológiára, de a kommunista
terror erõsödése miatt már az elsõ tanév
befejezése elõtt menekülnie kellett.
Olaszországban folytatta tanulmányait.
Pappá szentelésére 1951. július 5-én ke-
rült sor Torinóban. Késõbb Hamiltonba,
majd Montrealba került, aztán tizenöt
évig az Egyesült Államokban szolgált, a
New York-i jezsuita provincia középis-
kolájában volt tanár. Amikor 1969 kará-
csonyán meghallotta P. Ádám provinciá-
lis beszámolójából, hogy milyen nagy a
paphiány Kanadában, azonnal elhatároz-
ta, hogy jelentkezik, mert „franciatanárt
könnyebb találni, mint jezsuitát, aki ma-
gyar is meg pap is” – indokolja akkori lé-
pését.

Hogy mit nyert Jaschkó Balázs atya
szolgálatával a torontói Szent Erzsé-
bet-templom, ahol 1970 õszétõl szolgál?
És mit nyert a torontói magyar közösség?
A férfitársulat, a nõszövetség, a házasok
klubja, a kongregáció, a Pax Romana, a
Cursillo, a cserkészet, a ministránsklub,
az ifjúsági klub, a magyar iskola, a szín-
játszó kör, az egyházközségi tanács, a
karitász bizottság, a pénzügyi tanács, a
pasztorális bizottság és az épületügyi bi-
zottság a bizonyítékai annak, amit az atya
így fogalmaz meg: „Az egyházközségi
munka valójában azt jelenti: mindenki-
nek mindenévé lenni, és bizonyos érte-
lemben hagyni, hogy szétszedjék az em-
bert. Hogy másokért éljünk…”

Dancs Rózsa

Jaschkó Balázs torontói jezsuita atya

P A P I J U B I L E U M O K

A stuttgarti magyar Szent Gellért Egyházközség zarándokai Székelyföldön

Fülöp Gergely lyoni magyar lelkész

www.egyhazikonyvklub.hu
A katolikus, református, evangélikus kiadók gazdag választéka.

Számos könyvre, DVD-re, CD-re kedvezmény!

„HA TISZTELITEK A TEMPLOMOT...”

A mexikói León érseke arra kéri a katolikusokat, a helyhez és alkalomhoz illõ öltö-

zetben vegyenek részt a szentmisén. „Ha tisztelitek a templomot, öltözzetek fel he-

lyénvalóan” – fogalmazott Jose Guadalupe Martin Rabago a július 24-i szentmisét
követõen.

Az érsek azután szólalt meg, hogy egy helyi lapban olyan fényképek jelentek meg,
amelyek tanúsága szerint sokan miniszoknyában, mély dekoltázzsal, ujjatlan póló-

ban jelentek meg a templomokban. A fõpap szerint: ha a nõk tudják, hogyan kell fel-

öltözni egy esküvõre vagy a strandra, akkor azt is tudják, a misére hogyan kellene
felöltözniük.

Rabago érsek azonban a férfiakat is megrótta, szemükre vetve, hogy gyakran rö-

vidnadrágban és szandálban mennek misére, holott a hely, ahova jönnek, mást köve-

telne meg. Emellett a médiának is szemére vetette, hogy túl sokat foglalkozik azzal,
hogyan öltöznek az emberek a misékre. A Katolikus Egyház nem neoprotestáns gyü-

lekezet, ahol sokszor egyértelmûen elõírják, hogy öltönyben, nyakkendõben kell is-

tentiszteletre menni – írja a CNA. �
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H Í R E K – E S E M É N Y E K

S Z Á J R Ó L S Z Á J R A
II. Lajos bajor királyról

Az 1886. június 13-án titokzatos kö-
rülmények között életét vesztett király
halálának 125. évfordulója jó alkalmat je-
lentett az idegenforgalmat növelõ ünnep-
ségek, megemlékezések sorozatára. Az
éjszakai vándorlásoktól a fõzõtanfolya-
mokig, a tömeges síversenyekig sok min-
den volt, amivel a reklámozás nagymes-
terei Bajorországba csábíthatták az utazó-
kat. A Szájról szájra rovat számára azon-
ban nem ezért, hanem a szájhagyomány
miatt lehet most téma az évforduló. Hi-
szen a bajor Lajos király tragikus halálát
mesébe illõ élet elõzte meg, melynek ese-
ményei szájról szájra terjedve szolgáltat-
tak anyagot a sajtónak, filmgyártásnak –
jelen esetben pedig nekem.

A király „furcsaságainak” miértjét ke-
resõk nagy része a nevelés szigorúságá-
ban látja az okát II. Lajos emberkerülõ
magatartásának. A nyomozást nekik át-
engedve, a királyi udvartartás fõszaká-
csát, Theodor Hierneist idézem, a „terülj
asztalkám” megvalósításának történe-
tével. Az uralkodó egyik kastélyába be-
épített, az emeletrõl egy padlónyíláson át
a konyhába leengedhetõ, majd megterít-
ve ismét visszahúzható szerkezet a me-
sebeli asztal egyik megvalósított válto-
zata volt. A fõszakács szerint ez tette le-
hetõvé a társaságban történõ étkezést az
emberekkel való közvetlen érintkezés
nélkül. A király képzeletében gyakori
vendég volt asztalánál Madame du
Baray, Madam de Maintenon, Madame
Pompadour, néha még a Napkirály, XIV.
Lajos is. Ugyancsak a fõszakács mondja
el, hogy a király nagyobb fontosságot tu-
lajdonított az ételek tetszetõs tálalásá-
nak, mint az ízeknek. Bár a nagy francia
konyha szabályai érvényesek voltak –
nem takarékoskodva szarvasgombával,
teknõchússal –, az ételeket a végletekig

kellett fõzni, hogy a rágás ne okozzon
problémát a rossz fogakkal megvert
uralkodónak. II. Lajos a nap nagy részét
átaludta, estefelé, hat és hét óra között éb-
redt, és ilyenkor reggelivel kellett várni.
Vacsorára ennek megfelelõen éjjel egy és
kettõ között került sor, langusztával, ho-
márral, pástétommal, a parfék változatai-
val, ízlésesen tálalva. Ezt követõen dol-
gozott, de ezekre az órákra estek a legen-
dás éjszakai kikocsikázások is az
Englischer Gartenben, München híres
parkjában. Reggel hat óra tájt volt az ebéd
– nevezzük így jobb híján – amit késõ dél-
utánig alvás követett. Mint Theodor
Hierneis megállapította: „a király nem
volt nagy ivó”, inkább – mai kifejezéssel
élve – a stressz leküzdése miatt ivott. Még
Bismarck is feljegyezte ezt egy udvari
ebéd után, a vele szemben ülõrõl. Ilyen
alkalmakkor 10-12 pohár pezsgõt is ma-
gába öntött – áll a fõszakács írásaiban.

A király titokzatos halála ma is foglal-
koztatja az emberek fantáziáját. A száj-
ról szájra terjedõ elméletek mindegyike
„megdönthetetlen” igazságnak tartja a
maga változatát. Ha ez így lenne, II. La-
jos egyidejûleg több módon vesztette
volna életét. Az öngyilkosságtól a gyil-
kosságig, a vízbe fulladástól a szívszél-
hûdésig, a megmérgezéstõl az agyonlö-
vésig terjed a halálnemek „minden két-
séget kizáróan” bizonyítottnak tekintett
sora. Mindeki egy-egy adattal igyekszik
alátámasztani a maga elméletét, hevesen
elutasítva minden más lehetõséget. Ezért
is választottam ezek helyett a „terülj,
asztalkám!” történetét. Úgy gondoltam,
hogy a maga módján ez is igazolja, mi-
lyen nehéz határt vonni a megvalósított
szeszély és a megbomlott agy terméke
között. Mert ez volt a szándékom.

Közreadta: Ramsay Gyõzõ

Szepes új püspöke
A felvidéki Szepesi Egyházmegye fõ-

pásztorává nevezte ki augusztus 4-én
Štefan Seèka eddigi segédpüspököt
XVI. Benedek pápa, miután elfogadta
František Tondra püspök életkorára való
tekintettel benyújtott lemondását. Az új
fõpásztor 1953-ban született, 1976-ban
szentelték pappá. 2002 óta volt Szepes
segédpüspöke. A püspöki konferenciá-
ban a Szlovák Karitász elnöke és a szlo-
vák liturgiai bizottság tagja. Hittankur-
zusokat szervez és különösen aktív a
cigánypasztoráció terén.

Letartóztatások Vietnamban
Hét katolikus békeaktivistát tartóz-

tattak le Vietnamban – jelentette au-
gusztus 5-én az Emberi Jogok Nemzet-
közi Társasága (IGFM) elnevezésû
nemzetközi szervezet. Mindeddig tisz-
tázatlan a katolikus újságírók, szociális
munkások és egyetemisták letartóztatá-
sának oka. Az emberjogi társaság infor-
mációi szerint az érintettek a Vinh-i
Egyházmegye egy katolikus értelmiségi
csoportjának vallási, szociális és politi-
kai téren aktív tagjai.

Éhínség Kelet-Afrikában
A szárazság és éhínség sújtotta ke-

let-afrikai országokban mintegy 12 mil-
lió embernek van sürgõs segítségre szük-
sége a túléléshez. Csak Szomáliában 3 és
fél millió az életveszélyben lévõk száma.
Az ENSZ mezõgazdasági és élelmezési
világszervezete (FAO) értekezletet hí-
vott össze Rómába, amelyen a 121 tagor-
szág szakemberei és politikusai keresték
a megoldást az áldatlan helyzetre.

Megtalálták Fülöp apostol sírját?
A délnyugat-törökországi Denizli tar-

tományban feltárt síremlék szerkezete és
felirata arról tanúskodik, hogy Fülöp
apostol nyughelyérõl van szó – nyilat-
kozta július 26-án újságíróknak az ásatá-
sok vezetõje, Francesco D’Andria pro-
fesszor. Az olasz régész kutatócsoportja
évek óta kereste az apostol sírját, amely-
re egy hierapoliszi templom maradvá-
nyai között bukkantak rá. Az õsi város,
melynek neve szent várost jelent, a vi-
lágörökség részét képezõ Pamukkale hó-
fehér mészkõmedencéinek közelében
fekszik. A hely már az ókorban is híres
gyógyfürdõ volt.

Szent Fülöp alakja õsidõk óta Hierapo-
liszhoz kötõdik. A hagyomány szerint az
apostol, aki Görögországban, Szíriában
és Frígiában tanított, itt szenvedett vérta-
núságot Kr. u. 80 körül. A legenda szerint
lefejezték vagy fejjel lefelé keresztre fe-
szítették. Halála után vértanúsága helyén
nyolcszögletû síremléket állítottak, ame-
lyet Martyriumnak neveztek.

XVI. Benedek tér
A németországi Traunsteinben –

pappá szentelésének hatvanadik évfor-
dulója alkalmából – teret neveztek el
XVI. Benedek pápáról. Joseph Ratzinger
1951. július 8-án a bajor település Szent
Oszvald-templomában mutatta be elsõ
szentmiséjét. A német kisvárosnak nem
ez az elsõ kezdeményezése a pápa tiszte-
letére. 2006-ban Traunstein díszpolgárá-
nak választotta a Szentatyát, a következõ
évben pedig XVI. Benedeket ábrázoló
mellszobrot helyeztek el a település
egyik fõutcáján. �

Generál Druckerei GmbH
Die anspruchsvolle Herstellung von Drucksachen
jeder Art von der Druckvorstufe über den Druck
bis hin zur buchbinderischen Verarbeitung.

Alle Leistungen der Druckvorstufe (Scannen,
Layouterstellung, Ausschießen, Filmbelich-
tung, Plattenbelichtung, CTP-Technologie).

Offset- und Digitaldruck:
�Heidelberger Druckmaschinen
�Druck in kleinen und großen Auflagen
�4-farbiger Druck – wir bieten Ihnen

Bogenoffsetdruck in höchster Qualität

Handwerkliches Geschick und maschinelle
Präzision sind Garantie für die hervorragenden
Dienstleistungen unserer Buchbinderei.
Prospekte, Pappbände, Broschuren, Plakaten und
andere Druckerzeugnisse werden termingerecht
mit höchster Sorgfalt produziert und angeliefert.
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Verlage:
�Böhlau Verlag
�Styria Verlagsgruppe
�Kneipp Verlag
�Tyrolia Verlag
�Studien Verlag
�Löcker Verlag
�Kral Verlag

Generál Druckerei GmbH
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Homepage: www.generalnyomda.hu

Generál Nyomda Kft.
Igényes kivitelû, minõségi nyomdatermékek
elõállítása az elõkészítéstõl a teljes körû nyom-
dai kivitelezésig.

Teljes körû nyomdai elõkészítés (szkennelés,
tördelés, Ctp nyomólemez-készítés, film- és
pauszkészítés).

Ofszet és digitális nyomtatás:
�Heidelberg típusú B/2-es formátumú nyo-

mógépek
�Nyomtatás egy, több vagy 4 szín colorban
�Kis, közepes és nagy példányszámban

Precizitásunk, valamint modern gépparkunk
garancia a magas minõségû kötészeti szolgálta-
tásainkra.
Prospektusok, kötött, kartonált könyvek, plaká-
tok és egyéb nyomdatermékek gyors, pontos el-
készítése és szállítása.

Fõbb partnereink az alábbi kiadók:
�Böhlau Verlag
�Styria Verlagsgrupppe
�Kneipp Verlag
�Tyrolia Verlag
�Studien Verlag
�Löcker Verlag
�Kral Verlag

Generál Nyomda Kft.
6728 Szeged, Kollégiumi út 11/h

Tel.: + 36-62/814–110, fax: + 36-62/814–111
E-mail: info@generalnyomda.hu
Honlap: www.generalnyomda.hu

A számûzetésben uralkodónak nevel-
ték, tanulmányait a nagy múltra visszate-
kintõ löweni katolikus egyetemen vé-
gezte, így nem véletlen, hogy a politiká-
ban már fiatalon pontosan kiismerte ma-
gát. Noha szívesen elfoglalta volna az
osztrák trónt, átlátott Hitler vele kapcso-
latos kétes tervein, és a náci csapatok be-
özönlése elõtt, az utolsó pillanatban tá-
vozott Belgiumból. Roosevelt amerikai
elnök meghívására a második világhábo-
rú vérzivataros éveit az Egyesült Álla-
mokban élte át. Washingtonban igyeke-
zett latba vetni tekintélyét az egykori
Monarchia országainak érdekében, de
nem rajta múlott, hogy a Lajtától keletre
fekvõ területeket a Jaltai Szerzõdésben
Moszkva érdekszférájába utalták.

Habsburg Ottó a háború után az euró-
pai egyesülés megvalósításában látta az
egyetlen békés lehetõséget a földrész ke-
leti térségét uraló kommunista rendszer
megbuktatására. A Páneurópa Mozga-
lom alighanem legismertebb vezetõje-
ként tagja lett a vezetõ bajor pártnak, a
Keresztényszociális Uniónak, amelynek
képviseletében a strassburgi Európai

Parlamentben évtizedeken át nemcsak
közvetlen megbízói, hanem Magyaror-
szág érdekében is gyakran szót emelt.
Amikor elérkezettnek látta az idõt, leá-
nya, Walburga segítségével, 1989 nya-
rán megadta a döntõ lökést a magyar ha-
tár nyugati megnyitásához, egyúttal pe-
dig Németország újraegyesüléséhez is.

Szülõföldjére, Ausztriába csak 1961
után térhetett vissza, miután lemondott
trónigényérõl. A kommunista Magyar-
országon évtizedeken át ellenségnek te-
kintették, a Katolikus Egyház megtöré-
sét célzó Mindszenty-perben is felmerült
a neve, mint aki a hercegprímással
együtt a Habsburg-ház uralmának
visszaállításán mesterkedett. Amikor a
’80-as évek elején elõször Budapestre lá-
togatva a televíziónak interjút adott, az
adás idején elnéptelenedtek az utcák,
mert mindenki õt akarta látni.

Véleményét késõbb gyakran kikérték
mind Budapesten, mind pedig Nyuga-
ton. Egyre nyilvánvalóbb ma már,
mennyit tett a színfalak mögött, mai ki-
fejezéssel élve, a „csendes diplomácia”
eszközeivel. Hosszú élete során megada-
tott neki, hogy megélje mindazt, amiért
évtizedeken át harcolt – amint erre a bé-
csi gyászszertartáson Schönborn osztrák
bíboros is utalt. Vincze A.

I N M E M O R I A M . . .
(Folytatás a 3. oldalról)

M I T Õ L Ú J U L N A M E G A Z E G Y H Á Z ?

„Az Egyházat nem az emberek alapították, nem az emberek tulajdona, és nem
áll jogukban, hogy újra kitalálják” – mondta Charles J. Chaput, az újonnan ki-
nevezett philadelphiai érsek. Megújulásra azonban szükség van – de hogyan?
„A megújulás nem mások hibáztatásával,

hanem õszinte önvizsgálattal, bûnbánattal
és önmagunk megváltoztatásával kezdõ-
dik. A második feltétel pedig a hit. Nem a
teológia, a tanítások és gyakorlatok
összességének értelmében vett hit, hanem
a hit mint Istenbe vetett »együgyû« biza-
lom, a hit mint szenvedélyes vágyakozás
arra, hogy egészen odaadjuk magunkat Jé-
zus Krisztusnak. Ettõl a hittõl megváltoz-
nak az emberek. Ez a hit világot renget,
mert ellenállhatatlan” – fogalmazott
Charles J. Chaput annak a szentmisének a
homíliájában, amelyet a Kolumbusz Lova-
gok 129. éves nagygyûlése alkalmából tíz
bíborossal, hetven püspökkel és több mint
száz pappal koncelebrálva mutatott be au-
gusztus 2-án.

Az érsek az Egyházban jelen lévõ va-
lamennyi hivatás elismerését és megbe-
csülését is sürgette. „Az Egyház Jézus
Krisztusé, s a keresztény közösségen be-
lüli szerepek – a papi, a világi és a szer-
zetesi élet – különbözõ céllal, de egyenlõ
méltósággal rendelkeznek.”

Különösen fontos – tette hozzá az
újonnan kinevezett philadelphiai érsek
–, hogy az egyházi vezetõk mindig alá-
zatosak és szolgálatkészek legyenek, so-
hase önteltek. „A püspökök, a papok, a
diakónusok sokszor gyengék és bûnö-
sök. Magas mércének kell megfelelniük;
egyikük-másikuk valóban büntetést ér-
demel. Ugyanakkor, bár a bûnt nevén
kell nevezni, látnunk kell, hogy aki becs-
mérli püspökét vagy papját – gõgbõl, ne-
heztelésbõl vagy azért, mert titkon vá-
gyik arra, amit hatalomnak vél –, az ma-
gát az Egyházat ássa alá, és annak Urá-
val, az Istennel száll szembe.”

Péter apostol vízen járásának evan-
géliumi jelenetére utalva Chaput érsek
rámutatott: „Amíg Péter szeme és szíve
Jézusra szegezõdik, képes a lehetetlen-
re. Ám amint engedi, hogy erõt vegyen
rajta a félelem, süllyedni kezd. Így van
ez a saját hitünkkel és az Egyház életé-
vel és egészségével is” – idézi a beszé-
det a CNA.

(Magyar Kurír)
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MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

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

ANGLIA:
London: Virágh József fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB Lon-
don, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Mi-
sézõ helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brighton-Hove; www.magyarkatoli-
kusok.co.uk

Észak-Anglia:
Érdeklõdni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St.

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

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

Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergas-
se 2/30b, A-1070 Wien, Tel.: 0043-1/526 49 72;
Fax: 0043-1/526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécs-
újhely (Szent József-templom) 17.00-kor; Bécs,
vasárnaponként 11.00-kor, Deutschordenskirc-
he, Singerstr. 7. E-Mail: bmke@katolikus.at,
http://www.katolikus.at

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

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

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

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

Klagenfurt: Ft. Norbert Jakab, Tel.:0043-
4733/232 v. 0043-6768 7727 444, E-Mail:
janorth@freemail.hu; Szentmise minden hónap
utolsó vasárnapján 13.00-kor a Kapuziner
Kirchében, Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.

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

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

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

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

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Gáspár István, szentmise minden

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

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

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ft. P. Szomszéd Tamás József SJ, Ungarische
Kath. Mission, Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg,
Tel.: 0049-821/21 93 93 30 vagy 0049-821/21 93
93 24, vagy mobil: 0049-151/14 23 28 06.

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

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

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

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

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

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

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

Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdek-
lõdni: Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission,
Thieboldgasse 96, D-50676 Köln. E-Mail:
ungarnzentrum@netcologne.de Tel.: 0049-221/
238060. Fax: 0049-221/ 232120; http://www.un-
garnzentrum.de

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

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

H I R D E T É S E K
Jó megjelenésû, Vas megyei hölgy

(60/164/69) német nyelvtudással, komoly
szándékkal, tevékeny társát keresi. E-mail:
milka@hotmail.hu

Côte d’Azur, Nizza. Kiadó minden igényt
kielégítõ, a nizzai kikötõhöz (tengerpart-
hoz) közel berendezett lakás, 450 EUR/hét
(2 v. 4. sz.). T.: 0033-6/43 60 95 52.

Tapolcától 4 km-re, a Halápi-hegyen eladó
2337 m2 kert. Nyaralásra alkalmas, víz van,
15 m2-es, mûemlék jellegû pince, panoráma
kilátás a Balatonra. T.: 0049-(0)711/556 019.

Kiadó Budapest-Belváros, Ferenciek te-
rénél színvonalas, minden igényt kielégítõ 2
szobás lakás, 2 v. 3 személynek, 70 EUR/nap.
T.: 0033-6/43 60 95 52.

Budapest, XVI. ker., Árpádföld csen-
des, kertvárosi részén, közel a központhoz
(31-es busz és üzletek) eladó kedvezõ áron
egy 50 m2-es családi ház, melléképületek-
kel, amelyek 752 m2-es telken épültek. T.:
0036-20/22 56 783.

Megjelent Simon Mária turisztikai könyve az
olasz Svájcról magyarul (20 Sfr. v. 12 EUR).
Rendelhetõ a szerzõnél: marysimon@hispeed.ch

Nógrádmegyében120m2-escsaládiházeladó.
Irányár 10 millió forint. T.: 0036-30/62 68 230.

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

Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus
Misszió – Ungarischsprachige Katholische Missi-
on, Oberföhringer Str. 40, D-81925 München.
Tel.: 0049-89/982637, 982638, Fax: 0049-89/
985419. E-Mail: info@ungarische-mission.de;
www.ungarische-mission.de

Münster-Padeborn-Osnabrücki Egyház-
megyék:

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

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

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

heim, Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böb-
lingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislin-
gen, Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen,
Munderkingen, Ulm, Biberach. Érdeklõdni: Dr.
Tempfli Imre és Ft. Gegõ István, Ungarische
Katholische Gemeinde, Albert-Schäffl e-Str. 30,
D-70186 Stuttgart. Tel.: 0049-711/2369190, Fax:
0049-711/2367393, E-Mail: mission@stuttgar-
ti-katolikusok.de; www.stuttgarti-katolikusok.de

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

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

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

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

Pontifi cio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186 Róma. Telefon: 0039-
06/684-2620, pminemeth@gmail.com. Misézõ he-
lyek: Róma – minden hó utolsó vasárnapján 11-kor,
S. Maria dell’Orazione (Via Giulia, kivéve júl., aug.,
dec.) és a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagy-
asszonya-kápolnájában minden kedden 8.00-kor.
Milánó – minden hó elsõ vasárnapján 16.00-kor,
Szalézi oratorium (Via Tonale 19, kivéve jan., júl.,
aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze:P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039/347
344 5538, E-Mail: ruppert.jozsef@piarista.hu

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

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

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

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

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

Bern: Ft. Pál István Röm. Kath. Ungarnmissi-
on, Pf. 7717, CH-3000 Bern. E-Mail: info@kato-
likus.ch; www.ungarnmission.ch

Basel: Pál István, Tel.: 0041/765185441.
Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor. www.
ungarnmission.ch; a Sacré Couer-templomban,
Feierabendstr. 68.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

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

„Jelige” – postaköltség 5,00EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként 0,20EUR

Nagybetûs sorok betûnként 0,40EUR

Egyszerû, 1 „pontos” keret 10,00 EUR

Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.

Külön kívánságokat esetenként árazunk.

Egymás utáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori

hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %

kedvezményt adunk!

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

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

Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
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A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET
MELLÉKELTÜNK.

Magyar zarándoklat – Scheyern, Németország
A németországi magyar lelkészek aacheni határozata alapján

a németországi magyarok nagy nemzeti zarándoklatára kerül sor

2011. október 8-án, szombaton,

Magyarok Nagyasszonya és nemzeti ünnepünk alkalmából, a bajorországi
Scheyernben, a bencés kolostor szép bazilikájában, ahol 1180 óta nagy tisz-
teletnek örvend a híres „Scheyerni kereszt”, Krisztus Urunk keresztjének egy
darabkájával, aztán a Szent István király és Boldog Gizella házasságára emlé-
keztetõ Király-kápolna a X. századi várkápolna, majd sekrestye helyén, és a
„Fejedelmi képek”, eredetileg 1382–83-ból, jelenlegi formájában 1624–25-bõl.

12.00 órakor fõpapi szentmise, utána ebédszünet

14.00-15.00-ig ünnepi megemlékezés a kolostor vendéglõjének kis színpaddal
ellátott nagytermében. A mûsorban lehetõséget kínálunk a németországi magyar
fiatalok, cserkészek, egyházi énekkarok, népitáncegyüttesek bemutatkozására és
közremûködésére. Vendégünk lesz Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

A németországi magyar zarándokokkal együtt szeretettel várjuk magyar testvé-
reinket és barátainkat a szomszédos országokból, hazánkból, illetve az egész
Kárpát-medencébõl, vagy bárhonnan.

Szívélyes meghívással:
Cserháti Ferenc delegátus, a külföldi magyarok püspöke

További tájékoztató:

Magyar Katolikus Delegatura, Landwehrstraße 66, D-80336 München,
Tel.: +49-89/532 82 88, Fax: +49-89/532 8245, E-mail: ung.delegat@gmx.de,

illetve a helyi magyar lelkészeknél, akik híveik scheyerni zarándoklatát
közvetlenül szervezik.

ha az alapszabályát, létesítõ okiratát, bel-
sõ törvényét, szervezeti és mûködési
szabályzatát vagy azoknak megfelelõ
más szabályzatot elfogadta; ha a szerve-
zet az ügyintézõ és képviseleti szerveit
megválasztotta; valamint ha tagjai nyi-
latkoznak arról, hogy az általuk létreho-
zott szervezet tevékenysége nem ellenté-
tes az alaptörvénnyel, jogszabályba nem
ütközik, továbbá nem sérti más jogait és
szabadságát. A legalább ezer tag meglé-
tére vonatkozó kritériumot az alkot-
mányügyi bizottság zárószavazás elõtti
módosító javaslata törölte. A kormány a
törvény alapján egyháznak nem minõsü-
lõ, közfeladatot ellátó szervezetekkel
legkésõbb december 31-ig megállapo-
dást köthet. A törvény 2012. január 1-jén
lép hatályba.

A KDNP elnöke, Semjén Zsolt sajtó-
tájékoztatóján kiemelte: a vallás szabad-
ságát mindenki továbbra is korlátlanul
megélheti, ehhez sem egyházjogi, sem
egyesületi státusz nem szükséges. A Hit
Gyülekezetére vonatkozó felvetésre azt
mondta, a Parlament nem tett mást, mint
akceptálta a társadalom választását. „So-
ha nem csináltam titkot abból, hogy az
én teológiai ízlésemnek nem mindenben
felel meg a Hit Gyülekezete (...), de ha
egyszer a magyar társadalom ilyen mér-
tékben támogatja a Hit Gyülekezetét, ak-
kor ésszerû, hogy az Országgyûlés ezt
akceptálja” – fogalmazott.

Szászfalvi László államtitkár azt
mondta, hogy tartalmát tekintve európai
törvény született, amely a magyar ha-
gyományokon nyugszik, és az évek óta
megfogalmazódott anomáliákat kiszûri a
rendszerbõl. Lezárjuk a 45 éves kommu-
nista diktatúra idõszakát és egy húszéves
átmeneti idõszakot – hangsúlyozta, hoz-
zátéve: az állam és egyházak kapcsolat-
rendszerében teljesen új korszak kezdõ-
dött el. (MK)

Ú J E G Y H Á Z Ü G Y I . . .
(Folytatás az 1. oldalról)

AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL

Münchenben 2011. augusztus 10-én
meghalt Ramsay Erzsébet, a müncheni
Magyar Katolikus Misszió Szeniorok
Klubjának egyik háziasszonya, és tá-
mogatója a müncheni magyar kulturá-
lis életnek. Temetése augusztus 26-án,
fél 1-kor volt a müncheni Nordfried-
hofban. �


