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POSTVERSAND
MÜNCHEN

Roger van der Weyen:

Jézus születése

E R Õ S Í T S Ü K M E G H I T Ü N K E T !
Írta: Cserháti Ferenc püspök

B E T L E H E M I É J
A hold beszûrt a kunyhórepedésen,
Ezüst halmot hintett szerte szépen.
A glória már fényes messze zengett.
Elaludtak. Szendergett a Gyermek.
Mária édesen, a bölcsõre hajolva,
József, az ács, s fejénél a szalma.
Aludt a csacsi és a hû ökör.
Ez éjjel nem riadt egy kutya se föl.
Bogrács alatt a tûz, csuporban a tej,
Afák,abokrok,mind.Ésszázvirágkehely.
Aludt a jószág. A tágas gádorok.
A mindig virrasztó csordapásztorok.
Egy kis bari, tán álmán, bégetett.
Sóhaja gyapjak tavába veszett.
Aludt a ház. A csend. A kispatak.
Háztetõ a nád. S a ház elõtti pad.
Aludt a szerszám, a szíj, ostoron a nyél.
Gyalogúton, állva, elaludt a szél.
Gyöngyháztollúszárnnyalmind,amadarak.
Aludt az éj is, egy nagy fa alatt…

A glória már csak szinte zümmögött,
Mint a hold zenéje alvó fû között.

A Hûség virraszt csak
Léptét hallani,
Hogy ébren legyen itt
Mindig valaki…

Puszta Sándor

A Kölnben élõ magyarság is méltó módon emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról október 28-án,
vasárnap. Az ünnepség díszvendége Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.

A program ünnepi szentmisével kezdõdött, amelyet Lukács
József plébános, a kölni érsekség római katolikus magyar lel-
készségének vezetõje celebrált. Az istentisztelet után a temp-
lom melletti aulában Semjén Zsolt mondott ünnepi beszédet.
„A történelem nagy pillanataiból hitet és
erõt kell merítenünk” – hívta fel a hallgató-
ság figyelmét, majd hangsúlyozta: 1956-
ban a magyar nemzet világtörténelmet írt,
mert a bolsevizmus ekkor kapta azt a halá-
los sebet, amelybõl sohasem tudott ki-
gyógyulni. Ezzel a forradalommal kezdõ-
dött az a hosszú folyamat, amelynek a vé-
gén egy szabad Európa, és egy egyesült
Németország jött létre. A miniszterel-
nök-helyettes a történelmi események fel-
idézésén túl kitért a magyarságot érintõ ak-
tuális kérdésekre, többek között a magyar
nemzet közjogi egyesítésére és az új alkot-
mány védelmére is. Az ünnepi beszédét
követõen pedig kitüntetést nyújtott át Peter

Bremer pulheimi vállalkozónak. Ezután a Duo Fresco együt-
tes (Fancsali János és Fancsali Emese) zongora-négykezes
mûsorát hallhatták a résztvevõk, melynek címe Magyar zene-
szerzõk külföldön volt.

Az ünnepég koszorúzással zárult: a
Mindszenty Magyar Ház udvarában találha-
tó ’56-os emlékkeresztnél Semjén Zsolt ko-
szorút helyezett el – ifj. Konrad Adenauer, a
legendás német kancellár unokájával együtt,
aki jelenlétével emelte az ünnep fényét.

Köln Németország negyedik, Észak-Raj-
na-Vesztfália szövetségi tartomány legna-
gyobb városa. A Rajna menti településen ta-
lálható a híres kölni dóm, a kölni katolikus
érsekség székhelye. Ma a lakosság fele ka-
tolikus. A Katolikus Egyház pedig számos
iskolát és szociális otthont mûködtet. A
Kölni Egyetem egyike Európa legrégebbi
univerzitásainak.

Kép és szöveg: Hegyi Gábor

A B Ö L C S E S S É G
H O R D O Z Ó I
XVI. Benedek pápa
az idõskor szépségérõl

A Szentatya november 12-én látoga-
tást tett a római Gianicolo-dombon lévõ
Viva gli anziani (Éljenek az idõsek) ne-
vû idõsek otthonában, amelyet a
Sant’Egidio közösség mûködtet. Az ese-
ményre a tevékeny idõskor és a nemze-
dékek közötti szolidaritás európai éve
alkalmából került sor. XVI. Benedek pá-
pa egy órát töltött az intézményben,
amelynek során meglátogatta a kis la-
kásokat, és együtt teázott egy ott lakó
idõs asszonnyal.

A látogatás végén Marco Impagliaz-
zo, a Sant’Egidio közösség elnöke kö-
szöntötte a Szentatyát. Beszélt arról az
egyetemes testvériségrõl, barátságról,
amely népeket és generációkat köt össze.
Amikor a közösség tagjai barátságot köt-
nek az idõsekkel, mindannyiuk élete
megváltozik: az idõsek újra remélnek, a
fiatalok pedig álmodnak a jövõrõl. En-
richetta, egy 91 éves idõs asszony pedig
arról beszélt a pápának, mekkora erõt,
bátorságot ad neki a fiatalokkal való ba-
rátság. Már nincs egyedül a nehézségei-
vel, korából adódó gondjaival, magá-
nyával, hanem körülveszi a sok ember, a
barátság.

XVI. Benedek ezt követõen beszédet
intézett az otthon lakóihoz.

„Mint Róma püspöke, és mint a kor-
társait meglátogató idõs ember jöttem el
közétek” – kezdte beszédét a pápa. Mély
meggyõzõdésének hangot adva elmond-
ta, hogy nagyon szép idõskorúnak lenni.
Az emberi élet minden korszakában fel
kell tudni fedezni az Úr jelenlétét és ál-
dását, és mindazt a gazdagságot, ami ez-
zel jár. Benedek pápa hangsúlyozta: so-
hasem szabad a szomorúság börtönébe
zárkózni. Az idõseknek ugyanis megada-
tott a hosszú élet ajándéka. Ebben a kor-
ban is jó élni, még a korlátolt körülmé-
nyek ellenére is. A Szentatya arra buzdí-
totta a jelenlévõket, hogy arcukon min-
dig tükrözõdjék Isten irántuk érzett sze-
retetének öröme.

A Bibliában a hosszú élet Isten áldá-
sát jelenti: olyan ajándék, amelyet érté-
kelni kell, és értékké kell tenni. A profit-
orientált társadalom ezt nem mindig lát-
ja így, nem tartja produktívnak az idõse-
ket, akik kirekesztve, magányosan élnek.
A családoktól az intézményekig minden-
ki részérõl nagyobb elkötelezõdés szük-
séges annak érdekében, hogy az idõsek
saját otthonukban tudjanak élni – han-
goztatta XVI. Benedek. Ugyanis az élet-
bölcsesség, amelynek hordozói, a társa-
dalom gazdagságához járul hozzá.

Az MKPK külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért felelõs püspökének
7. körlevele a külföldön élõ magyar, illetve magyarul beszélõ hívekhez és lelki-
pásztorokhoz, 2012 karácsonyára.

Fõtisztelendõ Paptestvérek! Kedves
Magyar Testvéreim!

Ezt a körlevelet azért írom, mert nyo-
matékosan rá szeretnék mutatni egy glo-
bális, minden keresztényt érintõ, nagyon
fontos, sürgetõ feladatra, amelynek köte-
lezettsége alól külföldön sem vonhatjuk
ki magunkat. Az igaz, jó és szép értékek
új felfedezésérõl és továbbadásáról van
szó, mindenekelõtt az Isten, a szeretet, a
teljes élet megismerésérõl és meg-
ismertetésérõl, a társadalmi és kulturális
együttélés, a gazdasági fellendülés biz-
tos alapjairól. A hit értékeinek korszerû
átgondolása és továbbadása, az új
evangelizáció fontos és sürgetõ feladat,
nemcsak azért, mert ez kereszténysé-
günkkel együtt járó hivatás, hanem azért
is, mert napjainkban még a keresztények
közül is sokan úgy élnek, mintha Isten
nem léteznék. Nem ismerik sem Istent,
sem „Isten titokzatos, rejtett bölcsessé-
gét”, hiszen ha ismernék, követnék is Õt
(vö. 1Kor 2,8), és nem keresnék a szí-
vünkbe oltott transzcendens vágyak ki-
elégítését mindenféle babonákban, pót-
vallásokban vagy zûrzavaros eszmei
áramlatokban, amelyek gyakran ve-
szélybe sodorják az egyének, egész kö-
zösségek és társadalmak életét.

Az új evangelizáció célja a keresztény
hit korszerû megvilágítása, megszilárdí-
tása és továbbadása: Krisztusnak, a világ
világosságának, az élõ vizek forrásának,
az élet kenyerének megismerése, megis-
mertetése és megszerettetése. Ennek ér-
dekében XVI. Benedek pápa nemrég
megnyitotta Rómában a Hit évét, amely
világszerte egy új késztetés arra, hogy
Krisztussal együtt útra keljünk és kivo-
nuljunk a bennünket körülvevõ puszta-
ságból az élet helyére, az Istennel való
életre, hiszen Õ, aki az út, az igazság és
az élet, fakaszt életet, mégpedig teljes
életet. Arra késztet, hogy keressük az is-

teni bölcsességet, és tanuljunk meg újra
Isten útján járni, és így valóban ember-
hez méltón és békében élhessünk, a pró-
féta intelme szerint: „Tanuld meg, hogy
hol az okosság, hol az erõ, hol az értelem
– hogy azt is megtanuld: hol van a
hosszú élet és a jólét, hol a ragyogó szem
és a béke” (Bar 3,12-14).

Ez a világméretû mozgósítás a keresz-
tény hit elmélyítésére és továbbadására
elsõsorban a hívõk közösségének szól,
azoknak, akik rendszeresen imádkoz-
nak, hallgatják Isten Igéjét, részt vesznek
a vasárnapi szentmiséken, áldoznak és a
többi szentségekhez is járulnak, és részt
vesznek az Egyház életében – ami tulaj-
donképpen már maga a tágabb értelem-
ben vett evangelizáció. Ezért a Szentlé-
lek segítségével ennek a természetes val-
lásgyakorlatnak, normális evangelizáci-
ónak most még intenzívebbé kell válnia.
„Magunkévá kell tehát tenni az elsõ ke-
resztény közösségek apostoli lendületét.
Bár kicsik és védtelenek voltak, a hirde-
téssel és a tanúságtétellel el tudták ter-
jeszteni az Evangéliumot az akkor ismert
világ minden részén” (XVI. Benedek pá-
pa üzenete a missziós világnapra 2012).
Mivel Jézus Krisztus örök igazsága min-
dig új és minden újnak a forrása, új mód-
szereket és új kifejezési formákat is ke-
resnünk kell annak érdekében, hogy Is-
ten üdvözítõ örömhírével megérinthes-
sük kortársaink szívét. A szent életû em-
berek és a vértanúk erõs, buzgó és kitar-
tó hitével aztán még inkább új lendüle-
tet adhatunk a körünkben mûködõ kü-
lönbözõ egyházi csoportoknak, eleven-
né és hatékonnyá tehetjük a hagyomá-
nyos struktúrákat. Ha elfogadjuk a
Szentlélek irányítását, akkor érzéke-
nyek leszünk azok iránt is, akik meg
vannak ugyan keresztelve, de eltávolod-
tak az Egyháztól és a keresztény élettõl.

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)

NEMZETI ÜNNEP A KÖLNI MAGYAR HÁZBAN

Hitet és erõt kell merítenünk

BOLDOG
KARÁCSONYT

KÍVÁN
OLVASÓINAK
AZ ÉLETÜNK!



Általános szándék: Hogy az elván-
dorlókat az egész világon nagylelkûen
és hiteles szeretettel fogadják, különö-
sen a keresztény közösségek.

(Adolfo Nicolás atya, a jezsuiták álta-

lános rendfõnöke és a jezsuita menekült-

szolgálat általános igazgatója 2010 de-

cemberében üzenetet küldött a menekült-

szolgálatnak. Ebbõl idézünk néhány be-

kezdést, hiszen ennek az üzenetnek a lé-

nyegi tartalma mindnyájunknak szól.)
Amint arról nyilván számot adtok ma-

gatoknak, az elvándorló személyek vilá-

ga gyors változást él meg. Azóta, hogy a
csónakokon menekülõ vietnamiak rész-

véttel teli válaszra ihlették Arrupe atyát
az egész jezsuita rend nevében, megvaló-

sult az elköltözésnek számos új formája,
a sebezhetõségnek és szenvedésnek sok
új megtapasztalása. Ti ezeket nálam job-

ban ismeritek: a természeti és környezeti
katasztrófák áldozatait, azokat, akik
földjüket és otthonukat elhagyják az ás-

ványok és alapanyagok világméretû hiá-

nya miatt, a városba menekülõk számá-

nak növekedését – hogy csak néhányat
említsek. A menekültszolgálat hogyan
tudja elõmozdítani az igazi szabadság
szellemét és felépítését egyszerre, hogy
rugalmasan megfeleljen a részvétünk fe-

lé irányuló ilyen új hívásoknak?
Nyilván meg akarunk felelni a várako-

zásoknak. De hogyan tudunk felépíteni
valami tartósabbat, valamit, ami megerõ-

síti azok emberi mivoltát, akikért dolgo-

zunk? Hogyan tudjuk segíteni õket, hogy
megtapasztalják a kiengesztelõdést, hogy
közeledjenek egymáshoz, hogy gyógyít-

sák azokat a mély sebeket, amelyek gyak-

ran keletkeznek az erõszakos helyváltoz-

tatások során – mindezt úgy, hogy békés
közösségek jöjjenek létre?

Az a kérdés is felmerül, hogy a mene-

kültszolgálat hogyan tudja tevékenyebben
védeni és elõmozdítani az evangéliumi
vendégszeretet értékeit a mai világban,
amelyet lezárt határok és az idegenekkel
szemben erõsödõ ellenséges érzület jelle-

meznek. A vendégszeretet az a mélyen
emberi és keresztényi érték, amely vála-

szol valakinek a kérésére; nem azért, mert
az illetõ tagja a családomnak vagy közös-

ségemnek, nem azért, mert ugyanahhoz a
fajhoz, valláshoz tartozunk, hanem egy-

szerûen azért, mert emberi lény, akinek
befogadásra és tiszteletre van szüksége.
Ez az irgalmas szamaritánus erénye, aki
az útszélen fekvõ emberben szükséget
szenvedõ testvérét látta.

Olyan érték ez – a menekültszolgálat
minden tagja jól tudja –, amelyet a mai
világban, a mai kultúrában és politiká-

ban kilúgoz az, hogy sokan félnek a „má-

siktól”. Sokan lezárják határaikat, be-

zárják ajtójukat és szívüket – félelmük
vagy neheztelésük miatt – azok elõtt, akik
tõlük különböznek. A menekülteket szol-

gálva ti a tevékeny evangéliumi vendég-

szeretet megjelenítõi vagytok. De azt a
kérdést is fel kell tennünk: hogyan tudjuk
befolyásolni – ténylegesen és pozitívan –
azoknak a kultúráknak a vendégszerete-

tet kizáró „értékeit”, amely kultúrákban
tevékenységünket végezzük.

(E havi imáink foglalják magukban a
sok millió elvándorlót; de még inkább azo-

kat, akik kisebb-nagyobb szervezetekbe tö-

mörülnek az elvándorlók ezerféle problé-

máinak enyhítésére, megoldására.)

Missziós szándék: Hogy Krisztus az
emberiségnek úgy nyilvánuljon meg,
mint a világosság, amely Betlehembõl
árad, és az Egyház arcán tükrözõdik.

Azokban az imaszándékokban, ame-

lyeket a Szentatya hónapról hónapra
ajánl, fölfedezhetünk valami közöset:
szinte valamennyiben azért fohászkodunk,
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I M A S Z Á N D É K O K

Decemberre

Heidegger ateista orientációjú filo-
zófiájának döntõ változása a II. világ-
háború után következett be. Ennek
legfontosabb felismerése, sõt belátása,
amelyben már keresztény nevelésének
hatása is felismerhetõ, az, hogy az em-
beri egzisztencia alapvetõ jellemzõje a
várakozás. Filozófiai megállapítás,
mégis földereng mögötte az Ó- és Új-
szövetség adventje, bár nem mondja
ki vele még a karácsonyt. De eddig a fi-
lozófia nem is képes eljutni. Eljuthat
viszont létünk várakozó jellegének fel-
ismeréséig, összhangban a kinyilat-
koztatással. S eljuthat odáig, hogy az
ember elesettségét látva kimondhassa:
rászorulunk a megváltásra – valahon-
nan, valakitõl.

Megvan ennek a várakozó létnek a
háttere is: az, hogy egyedül az ember
rendelkezik a világban külön evolúció-
val. Ez annyiban közös az állatokkal,
hogy átmegyünk az embrionális fejlõ-
désen, és világra születünk. Újabb fejlõ-
dés következik azonban születésünk
után, amelynek során szabad akarati
döntéseink fokozatosan átveszik éle-
tünk irányítását. Felelõsséget kell válla-
lunk döntéseinkért, vagy mások vonnak
minket felelõsségre. Ugyanakkor szem-
besülünk az alapvetõ létkérdésekkel:
Honnan jöttünk és merre tartunk? Mi az
életünk értelme? A költõ szavával fo-
galmazva: „Csak eddig a pálya?” Aztán
megjelenik a temetõk képe. Szembe kell
néznünk a halállal. S amíg a hellenista
életfilozófia egyes képviselõi egyszerû-
en a „Ne törõdj vele” válaszával próbál-
koztak, addig Heidegger, mint egy kö-
zépkori szerzetes, azt követelte meg fi-
lozófiai tanítványaitól meditációs gya-
korlataikban, hogy tartósan szembenéz-
zenek a halállal. Csakhogy ez nem zár-
hatja le a várakozó létet, amit János
apostol így fogalmaz meg: „Még nem
tudjuk, mivé leszünk” (1Jn 3,2).

Vajon meddig ér az ember várakozó
léte? Számunkra sem lenne más esély,
mint a „született, élt, meghalt”? S amikor
a végsõ kérdések gondolkodásra késztet-
nek bennünket, akkor ráébrednünk, hogy
az ember befejezetlenül megy a halálba.
Nem biológiai mivoltunkat tekintve, ha-
nem a szellemi lélek végtelenre való
transzcendens nyitottságát megidézve,
azzal a tudattal, hogy földi életünk kere-
tében nem kapjuk meg a biztos választ a
végsõ kérdésekre. Ez tény.

Képzeljük el, hogy két testvér élete
végéig vitatkozik egymással. Egyikük
egy kételkedõ természettudós, a másik

hívõ teológus. Vitájuk témája: van-e
Isten? Van-e túlvilág? Van-e élet a ha-
lál után? Van-e értelme a szenvedés-
nek? Lesz-e végítélet, vagy a gonosz
kedvére kitombolhatja magát, mert a
halállal úgyis vége mindennek? Kinek
van igaza: a hívõnek vagy a kételkedõ-
nek? Ebben a világban nem kap mind-
erre végsõ feleletet sem a természettu-
dós, sem a teológus. Mert földi éle-
tünkben a hitre vagyunk rendelve. A
kinyilatkoztatás is hitet követel. De
nem csak mi vagyunk így. Az amerikai
ateisták szövetségének riporterei nyíl-
tan kimondják, hogy az ateisták is hí-
võk a maguk módján. Abban hisznek,
hogy Isten nem létezik. Földi létünk-
ben mondhatni „be vagyunk zárva a
hitbe”. S ha a halállal minden befeje-
zõdne, akkor lehetetlen volna eldönte-
ni, hogy a két vitázó közül melyiknek
volt igaza. Ezért hal meg mindkettõ
befejezetlenül. Mert a válasz „odaát”
van. Mert várakozó létünk az, ami biz-
tos. Hitünk szerint azonban az Ószö-
vetség adventje beteljesedett, amikor
eljött a Megváltó, Jézus születésével
azonban újabb várakozás következik:
a második advent, az, amely a végsõ
beteljesedést vételezi elõ, létezésünk
drámájának utolsó felvonását. Mégis-
csak meg kellene tudnunk valaho-
gyan, hogy melyiknek volt igaza.
Vagy emberi létünk olyan rejtvény
volna, amelynek nincs megfejtése?
Mi, katolikusok a kinyilatkoztatás
üzenetét fogadjuk el a Szentírással és
az Egyház tanításával. A Megváltó
születése és földi élete e szerint a má-
sodik adventet indítja el, amely a
„végsõ idõk” eljövetelének ígéretét
hordozza. Filmek nyomán elképzel-
hetjük egy repülõgép-szerencsétlen-
ség túlélõit, valamilyen erdõrengeteg-
ben. Menekülésük szinte reményte-
lennek tûnik, amikor egyszerre heli-
kopter hangját hallják. Vezetõje észre-
veszi õket, de nem tud leszállni.
Vissza kell térnie, hogy segítséget
hozzon. Föntrõl jelzi, hogy megtalálta
õket, tartsanak ki, mert megindul a
mentõakció. Újabb várakozás követ-
kezik ezután, mert a segítséget hozók
érkezése idõbe telik. De ez a várako-
zás már más. Azzal a tudattal jár, hogy
„megmenekültünk”.

Karácsony üzenetének megértésére
tökéletlenek a hasonlataink. Mégis
közelebb juthatunk megváltásunk tit-
kához. Karácsonyban találkozik egy-
mással a két várakozás. Karácsonyban

zárul le az Ószövetség adventje, és ve-
szi kezdetét az Újszövetségé. Ez utób-
bi azonban már biztonságot adó vára-
kozás. Jézus Krisztus nemcsak szó-
ban, de feltámadásával is jelzi nekünk
a megváltott lét reményét. A végsõ be-
teljesülésre irányuló várakozásunk-
ban belé kapaszkodunk. Vele és általa
ér majd véget a második advent. S
mindebben az a megrendítõ, hogy ez
nem elmélet, hanem olyan megtapasz-
talható folyamat, amely Schütz Antal
egyik könyvének címét idézi: Isten a
történelemben.

Megváltónk által hihetünk és remény-
kedhetünk tehát abban, hogy a két
vitatkozó testvér mégis megkapja majd a
végsõ kérdések meggyõzõ válaszát, és
nem a kételkedõ, hanem a teológus iga-
zolására. Emberi jövõnk Istenben van el-
rejtve. De a megtestesülés titka által re-
ményünk Jézus Krisztusban kap szava-
tosságot. Õ mondotta: „Én vagyok az Út,
az Igazság és az Élet” (Jn 14,6). Micsoda
eksztázisban van egy ország, ha labdarú-
gócsapata egy komoly tornán gyõzelmet
arat. Kontinentális örömünnep, amikor a
szenvedésekkel teli várakozás után vég-
re befejezõdik egy világháború. De mi
ez ahhoz képest, amit a Megváltó eljöve-
tele jelent! Ki tudná megszámolni évrõl
évre a karácsonyi gyertyák erdejét vagy
az ajándékok áradatát, a képes e-mailek
sokaságát és az üdvözlõlapok milliárdja-
it s velük az üdvösség jó hírét: „És az Ige
testté lõn”…

Földi létünk el van kötelezve a hitnek.
A hit által üdvözülhetünk (Gal 2,16).
Hajnalfény ez csupán, mert még nem
kelt föl a Nap. De a hajnal a felkelõ Nap
reményt hozó elõfutára. Várakozás arra,
hogy az alagút végén mégis elárad majd
a fény. S a megtestesült Ige vallomása a
mentõkötél: „Én vagyok a világ világos-
sága. Aki engem követ, nem jár sötét-
ségben” (Jn 8,12).

Életünkben a hiteles Krisztus-köve-
tõk jelentik a kapaszkodót. Sajátos vál-
tozatban ugyan, mégis az õskereszté-
nyek esete ismétlõdik meg a világban,
amit megszámlálhatatlanul sokan így
vallhatnának meg: „Én nem ismerem a
teológiát. Csak titeket ismerlek, keresz-
tények. Tudom, hogy köztetek is van-
nak bûnösök, és vannak, akik csak dísz-
nek viselik a keresztet. De egyre jobban
megismerem köztetek az igazakat. Ol-
vasom Pál apostol leveleit, Ágoston
megtérését, Morus Tamás vértanúsá-
gát, Teréz anya áldozatos emberszolgá-
latát. Mondom, nem ismerem a teológi-
át, de a Hiszekegyet veletek imádkoz-
tam karácsonykor. És megérintett a
megváltás reménye. Egyszerûen hozzá-
tok akarok tartozni”.

Boda László

(Folytatás a 4. oldalon)

H I T Ü N K K É R D É S E I
Emberi létünk és a várakozás

A társadalom az alapján is értékelhe-

tõ, hogyan bánik az idõsekkel, és milyen
helyet biztosít nekik a közéletben. Aki az
idõseket támogatja, az életet támogatja,
aki befogadja õket, az életet fogadja be –
figyelmeztetett a pápa.

Ezt követõen kitért a Szent Egyed Kö-

zösség munkájára, amellyel az idõseket
támogatja különbözõ kezdeményezései-

vel, segíti õket otthonukban maradni, lá-

togatja õket idõsotthonokban, illetve sa-

ját házakat is tart fenn, ahol mindenki
otthon érezheti magát, ahol a szeretet in-

gyenessége uralkodik. Aki segít, és akit
segítenek – egy családot alkotnak,
amelyben az éltetõ erõ a szeretet.

A pápa hangsúlyozta: amikor az élet
törékennyé válik, akkor sem veszít méltó-

ságából és értékébõl. Az emberi fejlõdés
és nevelés sem lehet teljes, ha nem jön
létre termékeny kapcsolat az idõsekkel.
Az idõs emberek élete nyitott könyvként

szolgál, amelyben a fiatalok értékes ta-
nácsokra lelhetnek életük során – ma-
gyarázta a Szentatya.

Benedek pápa beszéde végén arra
buzdította az idõsek otthonának lakóit,
hogy sose bátortalanodjanak el, mert
nagy gazdagságot jelentenek a társada-
lomnak. Ugyanakkor ez az életkor az Is-
tennel való kapcsolat elmélyítésére is
szolgál. Csodálatos példa erre Boldog
II. János Pál pápa tanúságtétele. „Imád-
kozzatok az Egyházért, a pápáért, a világ
békéjéért, a szegényekért annak érdeké-
ben, hogy szûnjék meg az erõszak. Az
idõsek imáikkal megvédhetik a világot,
ezért fohászaitokba ajánlom az Egyhá-
zat és a világ békéjét. A pápa szeretettel
van irántatok és számít mindnyájatok-
ra” – mondta a Szentatya, majd Szûz
Mária oltalmába ajánlotta az idõsek
otthonának közösségét, és apostoli ál-
dását adta rájuk.

Az idõs pápa végül ezekkel a szavakkal
búcsúzott: „Megfiatalodva és megerõ-
södve térek haza errõl a látogatásról”.

(Vatikáni Rádió)

A B Ö L C S E S S É G . . .

(Folytatás az 1. oldalról)

Több százan tüntettek november 14-én
este Nagyváradon a premontrei rend álla-
mosított ingatlanainak visszaszolgáltatá-
sáért. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
által szervezett tiltakozóakción a pre-
montrei rendfõnök, Fejes Anzelm Rudolf
fõapát és Csûry István, a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület püspöke
mondott beszédet a város központjában
álló katolikus templomban. A Nagyvárad
központjában álló iskolaépületet és rend-
házat 1937-ben sajátította ki a román ál-
lam, az 1989 után hozott restitúciós törvé-
nyek azonban csak az 1945 után államosí-
tott ingatlanokra vonatkoznak. A rend pe-
res úton próbálja visszaszerezni egykori
vagyonát. A templomból kijövõ tiltako-
zók gyertyával a kezükben vontak élõlán-
cot a rendtõl elkobzott és mindeddig ered-
ménytelenül visszakövetelt iskolaépület
és rendház köré.

MTI/Magyar Kurír

A P R E M O N T R E I
I N G A T L A N O K É R T
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I S T E N I G É J É N E K S Z O L G Á L A T Á R A
Örökfogadalom a Szent István-bazilikában

E M L É K M Û M O H O L M Á R T Í R J Á N A K

A vajdasági Moholon november 11-
én felavatták az 1944-ben megölt Varga
Lajos plébános emlékére létrehozott,
dombormûvel díszített emlékhelyet.

A magyar külügyminisztérium támo-
gatásával elkészült emlékmûvet Forró
Lajos, a második világháború végén el-
követett magyarellenes vérengzésekkel
foglalkozó Délvidék Kutató Központ
képviselõje és Simor Márton szobrász-
mûvész, a vértanú papot ábrázoló dom-
bormû készítõje leplezte le falubeliek és
magyarországi vendégek jelenlétében.

Az emlékhelyet Nagy József zentai
plébános, püspöki helynök áldotta meg
Mester Dániel moholi plébános társasá-
gában. A rendezvényt Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes fõvédnökségével
tartották meg, a Délvidék Kutató Köz-
pont, a Rákóczi Szövetség és a magyar-
kanizsai önkormányzat szervezésében.

Az avatóünnepségen Hölvényi György,
az Emberi Erõforrások Minisztériumá-
nak egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelõs államtitkára
is beszédet mondott.

A második világháborúban, 1942-ben
Újvidéken és a környezõ településeken
vezetõik önhatalmú utasítására magyar
katonák és csendõrök 3300-3800 szerb
és zsidó embert gyilkoltak meg a szerb
partizánok ellen indított razziában. A há-
ború végén a szerb partizánok bosszút
álltak a délvidéki magyar lakosságon: a
megtorlás áldozatainak száma a becslé-
sek szerint 30-50 ezer lehet. A tömeg-
gyilkosságokat évtizedeken át elhallgat-
ták az egykori Jugoszláviában.

A szegedi születésû Varga Lajos plé-
bánost – több moholihoz hasonlóan –
1944. november 9-én végezték ki.

MTI/Magyar Kurír

„Atyám, azt akarom, hogy akiket ne-
kem adtál, ott legyenek velem, ahol va-
gyok” – ezt a János evangéliumából
(17,24) vett jelmondatot választotta ma-
gának Czupy Zsuzsanna M. nõvér, a
Verbum Dei Missziós Testvéri Közös-
ség tagja, aki október 20-án Budapesten,
a Szent István-baziliká-
ban tett örökfogadalmat
rendtársai, rokonai és a
közösség barátai jelenlé-
tében. Az ünnepi szent-
misét Cserháti Ferenc, a
külföldi magyarok lelki-
pásztori ellátásával meg-
bízott esztergom-buda-
pesti segédpüspök mutat-
ta be, aki a müncheni Ma-
gyar Katolikus Misszión
Zsuzsa nõvér egykori
plébánosa volt. A foga-
dalmat Lucía A. Herrerí-
as Guerra nõvér, a szerze-
tesi közösség elöljárója
elõtt tette le.

„Hogyan is mehet ma valaki apácá-
nak, hogyan vállalkozhat egy ilyen, a
mai világ szellemétõl teljesen idegen
életformára: arra, hogy lemondva a vi-
lágról, egyedül Istennek él egy olyan
korban, amikor mindez meglehetõsen
furcsának, életidegennek tûnik? – tette
fel a kérdést szentbeszédében Cserháti
püspök, majd a felolvasott evangéliumi
szakaszra utalva megállapította: Zsu-
zsanna nõvér nagyon is helyesen döntött.

Czupy Zsuzsanna, aki Münchenben,
magyar családban született, már 16 éves
korában megtapasztalhatta az Istennel
való személyes találkozás kegyelmét. Õ
maga ezt így foglalta össze: „Isten, ser-
dülõkorom legsötétebb idõszakában, ra-
gyogó fényt gyújtott a szívemben. Olyan
volt, mintha egy óriási konténer szeretet-
tel öntött volna le. Rádöbbentem arra,
hogy Isten szeretete végtelen és annyira
bõséges, hogy nemcsak nekem, de min-
den embernek elég; és felgyújtotta szí-
vemben a vágyat, hogy megismertessem
Õt minden emberrel.” – Ez a találkozás
szította fel szívében a teljesen Istennek

szentelt élet utáni vágyat. Amikor 1999-
ben a Verbum Dei Közösséggel és egy
spanyolországi nyári lelkigyakorlaton
annak alapítójával, Jaime Bonet atyával
találkozott, úgy érezte, megtalálta azt a
helyet, amelyet számára készített az Is-
ten. Teológiai tanulmányai befejezése

után a rend egyik nõvéré-
vel Magyarországra jött, és
segített a Verbum Dei ma-
gyar közösségének alapítá-
sában. Újoncidejét az ame-
rikai San Franciscóban töl-
tötte, majd Magyarország-
ra visszatérve teljesen az
evangelizációs munkának
szentelte magát.

A Verbum Dei Misszi-
ós Testvéri Közösség az
Istennek szentelt élet in-
tézménye a Római Kato-
likus Egyházban, mely-
nek küldetése az imádság,
az Ige szolgálata és az
evangéliumi élet tanúság-

tétele. P. Jaime Bonet 1963-ban alapította
a közösséget Mallorca szigetén, Spanyol-
országban. 2000 áprilisában nyerte el a
közösség a szentszéki jóváhagyást. A kö-
zösség – melynek jelmondata: „Mi pedig
az imádságnak és az Ige szolgálatának
szenteljük magunkat” (ApCsel 6,4) – a
megszentelt élet új formái közé tartozik.
Felépítésével (férfiak és nõk, családosok,
világiak, szerzetesek és papok) az egész
Egyházat tükrözi vissza, mely arra hiva-
tott, hogy hirdesse az Evangéliumot.

Szentbeszédében Cserháti Ferenc püs-
pök rámutatott az Istennek szentelt élet
fontosságára és aktualitására. „Az Isten-
nek szentelt személyek nem önmaguknak
élnek, hanem Istennek, és ezzel nekünk
tesznek jó szolgálatot: buzgó imájukkal,
Isten Igéjének terjesztésével, a szeretet ta-
núságával mindannyiunk és a köz javán
fáradoznak. Ezek a jó nõvérek nemcsak
hirdetik az Isten szavát, hanem egész éle-
tükkel bizonyítják: a mai, modern körül-
mények között is lehet élni a Názáreti Jé-
zus tanítása szerint.”

Staat Iria FMVD

A J Ó P Á S Z T O R N Y O M D O K A I B A N
Új plébános Montrealban

Licskó Szabolcs atya nemrégiben érkezett Montrealba, hogy átvegye a
Magyarok Nagyasszonya Egyházközség vezetését. Nagy örömet jelentett ez
a montreali magyar híveknek, akik lelkesen, nagy várakozással fogadták új
papjukat. Licskó Szabolccsal életérõl, hivatásáról, új megbízatásáról be-
szélgettünk.

– Nógrád megyébõl származom, Sal-
gótarjánban születtem 1979-ben, szüle-
im elsõ gyermekeként. Egy ideig Szal-
matercs faluban nevelkedtem, de az álta-
lános iskola nyolc osztályát már Balas-
sagyarmaton végeztem, majd
négy évvel késõbb Salgótarján-
ban érettségiztem, aztán pedig
egy évig technikusi képzésben
vettem részt: számítástechnika
és gépgyártás-technológia sza-
kokon szereztem oklevelet.

– Mikor tisztázódott Önben,
hogy papi hivatása van?

– A középiskolai évek vége
felé. Hivatásom felismerésében
és erõsödésében nagy szerepe
volt a balassagyarmati szalézi
atyáknak. Eleinte lelkes minist-
ráns voltam, majd késõbb animátorként
is vállaltam feladatokat a plébánián. A
lelki életben mindmáig sokat jelent szá-
momra az Eucharisztia és a Mária-tisz-
telet. Ez az a két pillér, amelyekhez –
Don Bosco híres látomása szerint – az
Egyház hajója ki van kötve, és amelyek
most is megtartják a viharokban.

Az esztergomi szemináriumba kerültem.
Ekkoriban ismertem meg a Regnum
Marianum közösséget, melynek késõbb
tagja is lettem. 2005. június 18-án fõpászto-
rom, Erdõ Péter bíboros úr szentelt pappá.

– Melyek voltak papi szolgálatának
állomáshelyei?

– A soroksári Nagyboldogasszony
Fõplébániára kerültem. Nagy hatással
volt rám Szerencsés Zsolt plébános atya
liturgia iránti szeretete és elkötelezett-
sége. Két év után a Magyar Szentek Plé-
bániára kaptam kápláni dispozíciót,
ahol Écsy Gábor plébános irányítása
alatt négy évet töltöttem el. A lelkipász-
tori munka mellett továbbtanultam: ká-
nonjogból 2010-ben licenciátusi foko-
zatot szereztem a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Kánonjogi Posztgraduá-
lis Intézetében. 2011 nyarán fõpászto-
rom a budafok-felsõvárosi Jézus Szíve
Plébániára küldött, hogy Hollai Antal
esperesplébánostól átvegyem a közös-
ségének vezetését.

– Nagy felelõsség egy plébániai kö-
zösség vezetõjének lenni, de kihívást és
lehetõséget is jelent…

– Szerettem volna megvalósítani azo-
kat a jó kezdeményezéseket, amelyeket
korábbi plébánosaimnál és más atyáknál
láthattam. A Családok éve alkalmából
például sorra látogattam azokat a csalá-
dokat, amelyek tevékenyen jelen voltak
az egyházközség életében – és nagyon jó
kapcsolat alakult ki velük. A plébánián a
korábbi években számos közösség talált
otthonra, köztük a – papokért és szerze-
tesekért imádkozó – Teréz Misszió egy
csoportja, imaközösségek, énekkarok,
ministránsok. A Budafok-Felsõvárosban
töltött rövid idõ nagyon sokat adott ne-
kem lelkipásztori hivatásomban.

– Budafokról egyenes út vezetett
Montrealba?

– Elõször ez év júniusában–júliusá-
ban került szóba a külföldi szolgálat
vállalása, és ennek egyik lehetséges
helyszíneként a Magyarok Nagyasszo-
nya Egyházközség. A végsõ döntés ter-
mészetesen több megbeszélés, egyezte-
tés eredményeként született meg. Úgy
élem meg ezt a nagy változást az éle-
temben, hogy a Jóisten újabb „leckét”
akar elsajátíttatni velem.

– Ez az elsõ találkozása a külföldi ma-
gyarokkal?

– Még esztergomi kispapként lehetõ-
ségem adódott rá, hogy az egyik nyári

szünetben angol nyelvterületen gyako-
rolhassam a nyelvet. Kanadában, a win-
nipegi magyar plébánián hat hétre befo-
gadott az akkori plébános, Paul Hancko
atya – aki nem magyar ugyan, de nagy

szeretettel szolgált a magyarok között.
Az a másfél hónap nem pusztán nyelv-
gyakorlás és -tanulás volt: sokkal több
annál. Megismerhettem egy másik vilá-
got, és azt is, hogy miként élnek ott az
idegenbe szakadt magyarok, hogyan
igyekeznek egy messzi országban is
fönntartani Szent István királytól kapott
hitüket és magyarságukat.

– Milyennek látja ezt a montreali kö-
zösséget?

– Szeptember elsején kezdtem el itte-
ni szolgálatomat, így csak a kezdeti be-
nyomásokról számolhatok be. Nagyon
jólesett az a szívélyes fogadtatás,
amelyben részesítettek. Úgy látom, sok
segítõre számíthatok majd lelkipásztori
munkámban. Noha a gondnoki tanács-
csal még nem volt alkalmam találkoz-
ni, a kurátorok, a Szent Erzsébet Nõ-
egylet tagjainak segítõ kezeit már meg-
érezhettem…

– Milyen tervekkel, elképzelésekkel
érkezett?

– Elsõdleges számomra, hogy azok-
nak a magyar embereknek, akik anya-
nyelvükön akarnak imádkozni, lehetõ-
ségük legyen erre a liturgiában is: hi-
szen a szentmise, a szentségek jelentik a
legmélyebb közösséget az Istennel;
ezek a hitélet, a lelki élet forrásai és táp-
lálói. Emellett jelen szeretnék lenni a
magyar emberek között. Három terüle-
tet igyekszem majd különösen is szem
elõtt tartani a plébánia életében, ezek: a
magyar iskola, a cserkészet és a magyar
otthon. Nagyon pozitív élmény volt az
elsõ találkozás az iskola igazgatójával
és a cserkészekkel. Az iskola segít leg-
inkább az anyanyelv ápolásában, a cser-
készet tovább élteti a nemes hagyomá-
nyokat, az otthon pedig a találkozások
színtere.

Sokat köszönhetek Cserháti Ferenc
püspök atyának, aki nagyon a szívén vi-
selte, hogy ez a plébánia magyar papot
kapjon. A kezdeti idõszakban – már az
elõkészületektõl fogva – igen sok támo-
gatást kaptam Pierangelo Paternieri
atyától is, aki a kulturális és rituális kö-
zösségek püspöki helynöke az egyház-
megyében. A hivatalos ügyintézésen,
kapcsolattartáson messze túlmenõen
gondoskodott a beilleszkedésemrõl: el-
vitt egy itteni papi közösségbe, és segí-
tett alkalmas lelkivezetõt találnom, aki
iránymutatásaival segítheti életemet és
papi szolgálatomat.

Sokat jelent számomra a Jó Pásztor
alakja. Papi jelmondatomat is a Jó Pász-
tor-zsoltárból választottam: „Jóság és ir-
galom jár velem életemnek minden nap-
ján”. Szeretnék a Jó Pásztor nyomában
járva – amennyire tõlem telik – jó lelki-
pásztorrá válni.

Török István

Zsuzsa nõvér rendi testvé-
reivel (Fotó: Lambert A.)

Licskó atya beiktatása Montrealban

K A N A D A I M A G Y A R P A P I T A L Á L K O Z Ó
A kanadai magyar lelkipásztorok õszi találkozóját november 7-én, szerdán ren-

dezték meg Torontóban. Ennek keretében megemlékeztek a Kanadában szolgált, el-
hunyt lelkipásztorokról. A konferencia a személyes beszélgetés mellett rendkívüli le-
hetõséget nyújtott a közös és aktuális ügyek megtárgyalására is.

A jelentõs földrajzi távolságok miatt a tanácskozáson elsõsorban az ontarioi atyák
vettek rész. A házigazda torontói atyák mellett jelen voltak Welland, Whitby és Ottawa
lelkipásztorai, valamint Québecbõl Montreal új plébánosa. Az ülést Sajgó Szabolcs
SJ, a Kanadai Magyar Papi Egység elnöke vezette. Az USA magyar papságát és Cser-
háti Ferenc püspököt Kiss G. Barnabás OFM, detroiti plébános képviselte. �
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Fiataloknak

A K Ö Z Ö S I M A

E U R Ó P Á B A N I S D Õ L N E K A
H A G Y O M Á N Y O S H Á Z A S S Á G B Á S T Y Á I

Spanyolország legfelsõbb bírósága no-
vember 6-án elutasította a jelenleg hatal-
mon lévõ Néppárt hét évvel ezelõtt benyúj-
tott fellebbezését. Ezzel megerõsítette a ho-
moszexuálisok házasságkötésének törvé-
nyességét, amely 2005 júliusában lépett
életbe Spanyolországban. Tavaly év végéig
több mint 21 ezer homoszexuális pár kötött
házasságot. A José Luis Rodriguez
Zapatero szocialista kormánya által hozott
2005-ös törvény ellen százezrek tüntettek, a
Néppárt fellebbezett, és az Egyház is hatá-
rozottan tiltakozott – írja a CathNews.

*
Az MTI arról tudósít, hogy november

7-i ülésén a francia szocialista kormány
jóváhagyta az azonos nemûek házassá-
gának engedélyezésérõl szóló törvényja-
vaslatot. Francois Hollande ezzel egyik
legfõbb választási ígéretét teljesíti. A
tervezet, amelyet sem a jobboldali ellen-
zék, sem a Katolikus Egyház nem támo-
gat, januárban kerül a parlament elé, s
várhatóan 2013-ban törvényerõre lép.
Franciaország a tizenkettedik ország,
ahol engedélyezni fogják az azonos ne-
mûek házasságát. A jogegyenlõség ne-
vében az új törvény értelmében az azo-
nos nemû párok elõtt is megnyílik az
örökbefogadás lehetõsége.

Francois Fillon volt kormányfõ beje-
lentette, hogy amennyiben a jobboldal új-
ra kormányra kerül, visszavonja a család
intézményét veszélyeztetõ szocialista tör-
vényt. Több jobboldali polgármester kö-

zölte: nem lesz hajlandó azonos nemû pá-
rokat összeadni. André Vingt-Trois bíbo-
ros, a Francia Katolikus Püspöki Konfe-
rencia elnöke november 3-án Lourdes-ban
120 püspök elõtt mondott beszédében fi-
gyelmeztetett: „Nem elismerni a nemi kü-
lönbséget olyan szemfényvesztés, amely
meg fogja rengetni társadalmunk alapja-
it”. Álláspontját a protestánsok, az orto-
doxok, a muzulmánok és a zsidók képvi-
selõi is osztják Franciaországban.

*
A Catholic Herald november 2-i hír-

adása szerint Angliában öt éve folyó pert
vesztett a Catholic Care örökbefogadási
ügynökség, amely – katolikus erkölcsi
felfogásának megfelelõen – ragaszkodott
hozzá, hogy azonos nemû pároknak nem
ad örökbe gyermeket. A törvényszék sze-
rint a karitatív szervezet álláspontja
„megosztó, szeszélyes és önkényes”, va-
lamint megrendíti a homoszexuális párok
méltóságát, akiknek szülõi képességei
„megkérdõjelezhetetlenek”. A Catholic
Care eljárása – érveltek – sértené az euró-
pai emberi jogi konvenció azon cikkelyét,
amely elítéli a nemi irányultság alapján
történõ diszkriminációt, továbbá „védené
az Egyház azon felfogását, mely szerint a
homoszexualitás bûn”. (Az Egyház ter-
mészetesen nem a homoszexuális hajla-
mot, hanem a homoszexuális viselkedést
tartja bûnnek, miközben a homoszexuális
személyek méltóságát messzemenõen
tiszteletben tartja – a szerk.) �

Gyermekeknek

A J Á N D É K

Az Európai Parlament nõjogi és
esélyegyenlõségi (pontosabban „gender-
egyenlõségi”) bizottsága azt javasolja,
tiltsák ki az iskolai oktatásból azokat a
könyveket, amelyek a hagyományos ne-
mi, szülõi szerepekben ábrázolják a nõ-
ket és férfiakat.

A bizottság szerint ugyanis az ilyen
könyvek a „nemi sztereotípiákat” erõsí-
tik a lányokban és fiúkban, és ezzel a
nõk jövõbeni karrierlehetõségeit is
csökkentik – írja a Daily Mail brit napi-
lap. A javaslat ellenzõi szerint így szá-
mos klasszikus is kikerülne az iskolai
oktatásból.

A bizottság javaslata szerint az EU-
nak szabályoznia kellene azt is, miként
ábrázolhatják a nõket a tévés reklámok-
ban, valamint kifogásolják az EP-ben
helyet foglaló képviselõnõk alacsony
számát, és ennek orvoslására a kötelezõ
nõi kvóta bevezetését javasolják.

A bizottság jelentése szerint olyan okta-
tási segédanyagokra és programokra van
szükség, amelyek nem a hagyományos
szerepekben ábrázolják az embereket, mi-
vel ez már korán meghatározza azt, hogy
késõbb milyen lesz a lányok önbecsülése,
illetve hogy milyen pályát választanak.

June O’Sullivan, a London Early
Years Foundation ügyvezetõ igazgatója
a lapnak azt mondta: egyszerûen az a
helyzet, hogy a nõk többsége gyermeket
szeretne nevelni, a férfiak meg dolgozni,
ezért nem tartja jó ötletnek a mostani ja-
vaslatot. Hozzátette: a gyermekeket nem
lehet becsapni, „látják, amit látnak”.

Az Európai Bizottság londoni irodájá-
nak ügyvezetõje azt mondta: a javaslat
nonszensz, mivel az EU-nak nincs jogi
lehetõsége beavatkozni abba, hogy mi-
lyen könyveket olvastatnak a diákokkal
a tagállamok iskoláiban.

(MK)

B E T I L T A T N Á K A H A G Y O M Á N Y O S
C S A L Á D M O D E L L Á B R Á Z O L Á S Á T

Azt is mondom nektek: ha ketten kö-
zületek valamiben egyetértenek a föl-
dön, és úgy kérik, megkapják mennyei
Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hár-
man összegyûlnek a nevemben, ott va-
gyok közöttük. (Mt 18,19-20)

Gondolkodtam, töprengtem, és az
egyik napi sétám alatt eszembe jutott,
hogy írnom kell egy rövid üzenetet a mai
fiatalok számára az imáról.

A megkeresztelt katolikus ember imád-
kozik, mert az ima: beszélgetést, párbeszé-
det jelent a mennyei Atyával. Eszembe ju-
tottak a gyermekéveim, hogy kikre is vol-
tam akkor a legjobban rászorulva? Nem a
boltosra vagy a fagylaltosra, hanem a szü-
leimre: az édesapámra és az édesanyámra.
Õk tudták legjobban, mire van nekem
szükségem: ha jó voltam – megdicsértek,
ha rossz voltam – megbüntettek (szeretet-
tel), ha beteg lettem – gyógyítottak. Bármit
is kaptam tõlük, az mindig a javamra vált,
és ha netán többet akartam, akkor azt ne-
kem már kérnem kellett.

Így vagyunk mi a Jóistennel, aki min-
dig meghallgatja az imáinkat, merthogy
imádkozni nagyon jó, és kell is. Most, a

novemberben megkezdõdött Hit évében
arra kérem Istent, hogy adjon nekem
erõs hitet, hogy mindennap tudjam telje-
síteni emberi és papi kötelességeimet.
Betegségben, egészségben, jóban és
rosszban jobban tudjak szeretni és re-
mélni abban, hogy amit teszek, azt Isten
legnagyobb dicsõségére teszem!

Az imának, amit közösségben mon-
dunk el, csodálatos ereje van! Építi a csa-
ládokat, az egyházi közösségeket, és
gyógyító hatása van az egész magyar
nemzetre és a Katolikus Egyházra is.
Akár nagy, akár kis közösségrõl van szó:
tagjai mindig megtapasztalják az isteni
szeretetet. Ezért is kérem, hívom és buz-
dítom minden jó szándékú, megkeresz-
telt testvéremet: szakítsunk idõt a közös
imára. A családban, az egyházi közös-
ségben egyaránt, mert a sok lelki bajra,
betegségre az ima a legjobb gyógyír.
Mert ez által fogom jobban megismerni a
mennyei Atyámat, aki nagyon jól tudja,
mire is van nekem igazán szükségem.

És én vajon tudom-e, hogy mire van
szükségem?

János atya, London

Ajándékozni nem könnyû, tudja ezt
mindenki, aki kapott és adott már aján-
dékot. Karácsony közeledtével jó, ha mi-
nél elõbb elkezdjük végiggondolni, sze-
retteink közül kinek mit is adhatnánk. Ha
az utolsó pillanatra hagyjuk, könnyen le-
het, hogy nem jut eszünkbe egyetlen jó
ötlet sem, és az ajándékunk nem lesz iga-
zán személyre szóló, nem fejezi ki az
ajándékozás lényegét, azt, hogy én sze-
retlek téged, hogy jót akarok neked, azt
szeretném, ha örülnél.

Hogy mi legyen az ajándék? Egy a
fontos: minél személyesebb legyen. Én
például régen örültem annyira, mint ta-
valy karácsonykor, amikor unokáim ma-
guk készítettek nekem egy fényképalbu-
mot, a képekhez jópofa aláírásokkal…

A napokban láttam az ajándékozás
talán legszebb példáját – egy forgalmas
aluljáróban. Az egyik lépcsõ aljánál
rendszeresen ott ül egy középkorú, vak
férfi, elõtte tányér. A férfi énekel: nép-
dalokat, vallásos énekeket egyaránt, a
járókelõk meg beleejtenek egy kis apró-

pénzt a tányérjába. A férfi meg énekel –
gyakran elég hamisan. A minap egy fia-
tal lány lépdelt el elõtte, vállán kemény
hegedûtok. Lehajolt, kétszáz forintot
tett a tányérra, és ment tovább. Aztán a
lépcsõ közepén megállt, majd vissza-
fordult. Leguggolt a kis széken üldögé-
lõ férfi mellé, bemutatkozott, majd azt
kérdezte tõle: „Segíthetek?” És ott ku-
porogva csengõ, tiszta hangon elénekel-
te ugyanannak a népdalnak az elsõ so-
rát. „Most maga jön.” A férfi énekelt, a
lány magyarázott: „Vigyázzon, hogy ne
csúszkáljon a hangja.” A férfi megismé-
telte az elõbbi sort. „Most jobb volt. De
figyeljen rá, hogy a negyedik szó végén
magasabbra lépjen. Maga körülbelül
fiszt énekel, de gét kellene”, és megmu-
tatta. A férfi engedelmes kisdiákként
próbálgatta, „majdnem jó”.

Ez a lány a kétszáz forint mellé adott
még valamit. Amit csak õ adhatott.
Mindketten mosolyogtak egymásra.
Mindketten ajándékot kaptak.

Erzsébet néni

hogy szívünk és lelkünk – a miénk és fele-
barátainké – megnyíljék a Szentlélek elõtt,
aki több szeretetre és nagylelkûségre ösz-
tönöz. Hogy igazán élõk legyünk, egyéni-
leg és csoportosan (családban, nemzetben,
Egyházban), meg kell nyílnunk. Lelkünk-
nek növekednie kell annak az alapvetõ
igazságnak az ismeretében és befogadásá-
ban, hogy teljesen Istentõl függünk, és az õ
irántunk való szeretete mérhetetlen. Szí-
vünknek válaszolnia is kell erre az isteni
szeretetre azzal, hogy magunkat Istennek
és testvéreinknek adjuk. Szavával és példá-
jával Jézus szüntelenül ezt tanította a bet-
lehemi jászoltól a hegyi beszéden át a Kál-
várián felállított keresztig. Ugyanezt
árasztja belénk a bölcsesség és a szeretet
Lelke, az isteni Világosság és Tûz, hogy el-
fordítson az önpusztítástól, és az élet fris-
sességébe vigyen.

Betlehem sötét éjjelén ott volt a jászol-
ban a tündöklõ lelki világosság. Késõbb
Jézus egyszerû emberi ajkáról felhangzott
a legnagyszerûbb valóság: „Aki sötétben
jár, nem tudja, hova megy. Amíg tiétek a
világosság, higgyetek a világosságban,
hogy a világosság fiai legyetek. Azért jöt-
tem a világba, hogy világosság legyek,

hogy mindaz, aki hisz bennem, sötétségben
ne maradjon.” (Jn 12,35–36,46) „Amikor
fölemelitek az Emberfiát, akkor megtudjá-
tok majd, hogy Én Vagyok, és semmit sem
teszek magamtól, hanem úgy mondom eze-
ket, amint az Atya tanított engem.” (Jn
8,28) „Mindenki, akit nekem ad az Atya,
hozzám jön, és aki hozzám jön, nem utasí-
tom el.” (Jn 6,37)

Krisztus – ma és mindennap – azért jön
hozzánk, hogy fiúi mivoltának világossá-
gát szétárassza szívünk és lelkünk mélyén,
és így a Szentlélek ajándékával képessé te-
gyen, hogy mi is sugározzuk a szeretet vi-
lágosságát testvéreink szívébe-lelkébe.
Amikor valóságosan nekünk adja testét és
vérét, és a Lélek eleven „vizét”, akkor tu-
datosul bennünk, hogy a világ (amelyet mi
színes, hatalmas valóságnak látunk) nem
egyéb, mint a nagylelkû szeretet elsajátítá-
sának és megélésének színhelye.

Krisztus arra hív minket, testvéreit,
hogy életünket és embertársaink szükség-
leteit az õ betlehemi szeretetének világos-
ságaként lássuk. Ez az igazibb és mélyebb
valóság. Imádkozzunk azért, hogy az
igazság, az öröm, a segítés, a dicsõség
hatékony tanúságtevõi tudjunk lenni.

(Az imaapostolság volt dél-afrikai or-
szágos igazgatója, a jezsuita James
Fitzimons nyomán.)

Nagy Ferenc SJ

I M A S Z Á N D É K O K

(Folytatás a 2. oldalról)

5 6 É V E , ’ 5 6 - B A N
Szomorú emlék, korabeli naplóm alapján

Ma 56 éve, 1956. november 4-én, haj-
nal elõtt, úgy 3 óra felé, a Parlament
egyik kisebb termében, ahol az üvegfalak-
kal bekerített rádióstúdió is mûködött,
tíz-tizenöt ember tartózkodott. A legöre-
gebb Füst Milán költõ, aki „Hruscsovhoz
és az orosz néphez!” intézett beszédének
beolvasása után kimerülten ült egy fotel-
ben. (Hogy ne a kormány üzenetének te-
kintsék, így vezettem be a költõ szavait:
„Az elmúlt napok feszült figyelemmel és
szorongó szívvel hallgatott hírei nyomá-
ban izgatott hangon jelentkezett Füst Mi-
lán, a magyar írók doyenje…”)

A Kossuth és Petõfi Rádió parlamenti
stúdiója elõtti kis teremben francia, an-
gol és orosz fordítók dolgoztak. Ezt a be-
szédet fordították. Fél 5-re terveztük,
hogy ezeket sugározzuk. Mellettem ült a
rádió egyik alkalmazottja, talán szer-
kesztõje, egy 30-40 év körüli nõ, aki gé-
pelte Füst Milán szövegét, s megjegyez-

te: „ez az ember nem tud magyarul, néz-
ze – mutatta nekem a kéziratot –, ebben a
mondatban nincsen állítmány! S egyéb-
ként, most ne könyörögjön senki!” A te-
remben tartózkodtak még a rádió techni-
kai szakemberei, akik kezelték a mikrofo-
nokat, a rádiófelvételeket készítették, s a
továbbítást a lakihegyi adóhoz.

Hirtelen berohant volt tanítványom,
Harsányi László író és sokoldalú mûvész,
Harsányi Zsolt unokaöccse, lihegve és lé-
legzetvétel nélkül szinte fuldokolva: Já-
nos bátyám, itt vannak az oroszok!

Néma, dermesztõ csend a teremben.
Csak a francia fordító, Gyõry János pro-
fesszor szólalt meg: „Az nem lehet, én
nem vagyok még kész a fordítással”.

Senki sem nevetett.
Gondolom, talán elraktároztuk ezt ar-

ra az esetre, ha életben maradunk!
Rõczey János

Genf, 2012. november 4.
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Floridai levél

N A P R A F O R G Ó K
N E C S A K O T T H O N A , H A Z Á J A I S

L E G Y E N …

Különös kis virágok ezek a sarasotai
napraforgók. Nemcsak évelõk, de állan-
dóan nõnek, és ahol megjelennek, örö-
met, gondtalan perceket-órákat szerez-
nek mindenkinek. A legfiatalabb, alig két
éves, az egyre bõvülõ „család” pedig a
nyáron ünnepelte létezésének elsõ éves
fordulóját. Napraforgók – kik is ezek a
különös teremtmények?

A családjával együtt Philedelphiá-
ból Sarasotába került Varga Ottília a
népmûvészet: a zene, tánc, ének, játék,
festés hivatásos mûvelõje. Az élénk sze-
mû Otti csodálkozva látta, milyen sok
fiatal magyar család él Sarasotában,
és minden dicséretes kezdeményezés
ellenére milyen hiányos a gyermekek
magyarságismerete. A tettre kész Otti
elhatározta, hogy Kodály Zoltán gon-
dolataira alapozva megteremti a Nap-
raforgó Táncegyüttest. Mert – amint
Kodály mondta – a kultúra nem magá-
tól értetõdõen örökölhetõ. Õseink
öröksége gyorsan elenyészhet, ha az
egymást követõ nemzedékek nem teszik
magukévá.

Otti meghirdette a tervét, és szo-
rongva, reménykedve várta a jelentke-
zõket. Elképzelhetjük az örömét, ami-
kor megjelent az elsõ kis érdeklõdõ.
Aztán a második. Megtört a jég! Beszé-
des adatok: az I. éves jubileumi mûso-
ron a legfiatalabb korosztályban, a ti-
zennyolc hónapostól a háromévesig 11,
a négy- és hétévesek csoportjában 15
napraforgó szerepelt. (Több család sza-
badságon volt.) A szereplõk között ked-
ves volt látni az áldott állapotban lévõ
édesanyát, a kezét erõsen fogó pöttöm
napraforgójával.

A nagy sikerû, rendkívül gazdag jubi-
leumi mûsort a Sarasotához közeli,
venici Petõfi Klub hatalmas termében
rendezték meg. És miközben a színpadon
a napraforgók táncoltak, énekeltek, népi
játékokat mutattak be, a klub gondosko-
dott a publikum fizikai jólétérõl. Csak
egyetlen bökkenõ volt: mivel ekkora tö-
megre nem számíthattak, hamar elfo-
gyott a remek székelykáposzta és a fris-
sen sült lángos.

A Napraforgók kétórás mûsorukat tel-
jesen önköltségesen állították színpadra,
semmiféle anyagi hozzájárulást nem
kaptak. A híres Életfa Zenekar kiadásai-
hoz a veniciek járultak hozzá.

A közönség soraiban feltûntek a csi-
nos, magyaros ruhájú mamák, nagyma-
mák, és a fiatal generáció tagjai. Ezeket,
akárcsak a szereplõk ruháit: otthon
varrták. „Bolti áru” nem volt közöttük!
És megelevenedett a régi falusi világ,
amelyben a gyermekek az utánzás, a
megfigyelés által szívják magukba a régi
szokásokat, énekeket, táncokat. (A világ-
örökségben népdalkincsünk kétszázezer-
rel szerepel, Ottíliának van mibõl válo-
gatnia…)

Egy évvel ezelõtt, a sarasotai Kossuth
Klub decemberi mûsorán láthattuk elõ-
ször a Napraforgókat. És mi lehetne mél-
tóbb produkció idén is, a karácsonyt vá-
ró idõszakban, mint éppen a gyermekek
megjelenése, hála a klub agilis vezetõje,
Kisvarsányi Éva és a Napraforgók lelke,
Ottília összefogásának.

A legközelebbi nagy összejövetelt a
tavaszi iskolai szünet alatt, a 2013. már-
cius 9. és 11. között megrendezendõ elsõ
(!) floridai Népzene és Néptánc Tábor je-
lenti. Címe: www.napraforgotabor.org

Csaba testvér egyik mondását (mint-
ha) a sarasotai Napraforgók ihlették vol-
na: „Milyen pici a hópehely, de ha sok
van belõle, egy egész sípályát kitesz.
Bennünk, egyszerû, civil emberekben hi-
hetetlen erõ van, csak mernünk kell ál-
modni és összefogni…”

Bitskey Ella, Sarasota

München és környéke
a második világháború
óta a német földön élõ
magyarok egyik fellegvá-
ra volt. A rendszerváltás
elõtt több menekülthul-
lám is gondoskodott az
„utánpótlásról”, ezért nem
véletlen, hogy amióta
megnyíltak a határok, és
egyre többen keresnek
jobb megélhetési lehetõ-
séget Nyugaton, mint a
Kárpát-medencében, Ba-
jorország, de kiváltképpen
ennek fõvárosa különös
vonzerõt jelent honfitársa-
ink számára.

A rendszeres magyar
nyelvû szentmise Mün-
chen belvárosának egyik
legszebb barokk templo-
mában, a Damenstiftben a
hitélet szempontjából ál-
dás, és az Egyház által
fenntartott – a magyaro-
kat igencsak kedvelõ né-
hai Döpfner bíborosról el-
nevezett– Katolikus Misz-
szió épülete a kulturális
eseményeknek is otthont
biztosít. Ott emlékeztek
meg október végén az
’56-os szabadságharcról is.

Ezúttal különösen gaz-
dag volt az ünnepi prog-
ram, amelyet a müncheni
magyar fõkonzulátus kul-
turális attaséja, Chiovini

Rita nyitott meg. A mûsort
Szarvas Erzsébet az egy-
kori események sorrendjé-
ben állította össze, mégpe-
dig úgy, hogy Ramsay
Gyõzõ narrátor szavait a
hétvégi magyar iskola
nemzeti ruhában megje-
lent növendékeinek tánca,
a cserkészek fellépése, va-
lamint Kalló Lengyel Ka-
talin zongora- és Bokor
Iván gitármûvész szerep-
lése, továbbá Izbéki Petro-
nella énekszámai tették
még emlékezetesebbé. Ku-
csera János és Józsa Péter
után több cserkész is sza-
valt, a záróimát pedig
Varga Adél mondta el. En-
nek utolsó két sora aligha-
nem mindenki számára
igencsak megszívlelendõ
esdeklés: „Imádkozzunk,
hogy a tizenötmillió ma-
gyarnak ne csak otthona,

hazája is legyen”. A pergõ
és tartalmas megemléke-
zés összeállításában szere-
pet kapott a korszerû tech-
nika is, mert Nagy Imre
1956. november 4-e haj-
nalán elmondott rádiószó-
zatát hangszalagról, mint-
egy eredetiben hallhatta az
igencsak népes közönség.
A mártírként tisztelt mi-
niszterelnök szavait ezút-
tal is döbbent csend követ-
te, csakúgy, mint annak
idején, amikor elnémult a
Szabad Kossuth Rádió…

Az ünnepi mûsor vé-
gén Chiovini Rita megko-
szorúzta a Katolikus Misz-
szió falán elhelyezett, fe-
kete márványból készült
emléktáblát, amely a más
kulturális eseményre ér-
kezõket is mementóként
figyelmezteti arra, ne fe-
ledje soha Márai Sándor
Mennybõl az angyal cí-
mû versének szavait:
„egy nép azt mondta:
elég volt”. A müncheni
magyarok a nemzeti ün-
nepen rendezett megem-
lékezésükkel kései kö-
szönetet is mondtak azok-
nak a hõsöknek, akik éle-
tüket adták azért, hogy
utódaik ma szabadság-
ban élhessenek.

Vincze András

A kommunisták kalitkájából szaba-
dulva, 1956 novemberében elkáprázta-
tott minket a szinte varázsütésre elénk tá-
ruló Földgömb igézete. Elõször Dél-
Amerikába akartunk menni, de az argen-
tin vízumra sokat kellett várni, viszont a
svájciak azonnal elszállították Bécsbõl
védenceiket, s Helvéciának mindig igen
csábító híre volt a vasfüggönyön túl.
Álomországnak számított – a csokoládé-
papírokról ismert virágos faházakkal,
tarka tehenekkel, ködbe veszõ, havas
bércekkel… Untuk a Gurk gassei iskola
szalmazsákjait, a csajkából evést, a cél-
talan, unalmas lézengést. Feliratkoztunk
hát az YCEM-nél a svájci listára.

Kaptunk egy-egy kabátra tûzhetõ szá-
mot, amellyel fölszállhattunk a vöröske-
reszt különvonatára. „Békebeli” hangu-
lattal fogadott: az asztalokon gyertyák
égtek, s mindenkinek odakészítettek né-
hány csillogó karácsonyfadíszt és egy
hatalmas, háromszögletû Toblerone
csokoládét. A zürichi pályaudvaron a fo-
gadásunkra kirendelt katonák forró le-
vest, kávét, teát hoztak, de ott tolongtak
ablakainknál a civilek is a maguk kis
ajándékcsomagjaival; szinte megostro-
molva a szerelvényt. Bern, Fribourg –
minden állomáson ugyanaz az élmény:
utunk valóságos diadalmenet! Végül
Nyugat-Svájc egyik legfestõibb városá-
ban, a francia nyelvû Lausanne-ban ál-
lapodtunk meg, ahol a tájat uraló domb
tetején lévõ kaszárnyaépületben szállá-
soltak el bennünket – mintegy ötszázan
lehettünk. Tízágyas hálószobák voltak,
de patyolattisztaság, választékos koszt, a
kantinban pedig heti öt frank „zsoldun-
kért” jó algériai vörösbort tudtunk inni.
Ruhára se volt gondunk, kedvünk szerint
válogathattunk a Svájci Vöröskereszt ál-
tal a pincékben fölhalmozott, óriási bá-
lákban. De két hétig nem mehettünk ki a
kaszárnyából. Egészségügyi zárlat, „ka-
rantén” volt.

Az éjszakák csökönyösen ismétlõdõ, ül-
dözéses álmokkal teltek: keresett az ÁVÓ,
nyomunkban az orosz járõr… Mikor végre
verejtékezve fölébredtünk, a Dents du Midi
rózsaszín fényben izzó tarajára esett a te-
kintetünk, mely békét árasztott.

Pfeiffer Miklós bácsi, a fribourgi idõs
magyar kanonok jött hozzánk elõadást
tartani; jobban mondva „használati uta-
sítást” adni Svájchoz …

A kaszárnyában a katonák és katona-
nõk gyönyörû karácsony esti asztalt terí-
tettek. Virágok, fenyõgallyak, lobogó
gyertyák, halk zene, s minden teleszórva
színes papírcsillagokkal… Ezek okozták
a kalamajkát! A menekültek vezetõje,
végsõ terepszemlét tartva, fejéhez ka-
pott, és futott a táborparancsnokhoz:

– A vöröseket okvetlenül ki kell szed-
ni! Azoktól a magyarok megvadulnak!

Még ma is nevetnem kell azon a riadt
igyekezeten, mellyel a helvét bakák a
csillagokat válogatták, mint Hamupipõ-
ke a lencsébõl a borsót…

Az ünnep elsõ napján bennünket is
meghívott magához egy fiatal lausanne-i
házaspár. Kitûnõ ebédet fõztek – minden
nyalánksággal körítve –, utána pedig el-
vittek minket egy téli kirándulásra a hí-
res síparadicsomba, Château-d’Oex-ba.
Puhán, nesztelenül szállingózott a hó.
Pelyhei meg-megcsillantak az autóref-
lektor fényében. Körül ezüstös-kéken de-
rengõ hegyek, faházak aranyablakai, a
tereken jégcsapokkal teli díszfák, az er-
kélyeken kivilágított fenyõk… A szenny-
bõl és vérbõl érkezõknek – mesebeli va-
rázslat!

Azóta sokat jártam már az Alpok bér-
cei között, de annak az elsõ éjszakának
ízét és hangulatát soha többé nem sike-
rült megtalálnom!

Saáry Éva

A torontói Szent Erzsé-
bet-templom halljában
került sor október 28-án
Sajgó Szabolcs szerzõi
estjére, amikor új versei-
vel, a Kapuid bennem cí-
mû kötettel ismerkedhet-
tek meg az érdeklõdõk.
Az est sikerét emelte Do-
bi Gábor és Komáromi
Andrew, a Kodály Tánc-
csoport tagjainak furu-
lyán, dorombon, tilinkón
és kavallon játszott mold-
vai csángó dallamcsokra,
Pulins Rebekka hárfa-,
illetõleg Szórák Katalin
énekszáma. Verseket ol-
vasott fel Zydron Margit,
Duczon Gerzson, Töröry
Éva és a szerzõ.

Gondos és szép kivite-
lezésû ez a Korda Kiadó
gondozásában megjelent
kiadvány, akárcsak koráb-
bi kötetei: a tökéletes tör-
delés és a gyönyörû il-
lusztrációk – ez esetben
Kákonyi Júlia munkái.

A kötet elõszavában
Rónay László irodalom-
történész a szavakkal való
viaskodást emeli ki,

amely Sajgó Szabolcs ese-
tében küzdelmesebb azért,
mert mint „papköltõnek
szembe kell néznie az ér-
téktudat lassú sorvadásá-
val, az útjelzõk sokáig
biztonságot adó jelenlét-
ének hiányával. Neki az a
hivatása, hogy ezeket va-
lamiképp visszaállítsa
eredeti helyükre…”

De vajon sikerül-e ez a
költõnek, kérdezhetjük,
amikor már azt sem tud-
juk, „hogy kell-e egyálta-
lán / valahová / egy tila-
lomfa” (talált sorok).
Hogy az elszabadult ösz-
tönök világában, a meg-
zabolázhatatlannak tûnõ
mindennapokban megta-
lálja az értelmet, ahhoz az
embernek, a költõnek is
hinnie kell, hogy „ha rég
elporladt már / a föld az
ég / te még azért maradsz /
idõben nyílott örök virág /
sorsoddal ízesen / egy le-
tisztult mosoly”, mert „a
Fennvalót / magadban”
hozod (mosoly). És hinnie
kell csodakeresése köz-
ben, „nyugtalan kíváncsi”

vágyában, „hogy a szép-
pel egymásra / igazán
csak akkor ismerünk / ha
egyszer végre már / a
szépben lakozom / ha a
szép itt legbelül / már egy
velem” (ismeret).

Lélektõl lélekig szóló
üzenetek a Sajgó-versso-
rok, és ha elérnek, dalla-
muk tovább zsong a mi
lelkünkben is. De mibõl
fakad ez a dallam, ez a lé-
lekbe simuló ritmus?
Kezdetben van a szó, ami
dallá, zenévé változik,
míg a költõ ölébe hulla-
nak az Úr piciny csodái, a
fehér papírlapon a fehér
pillangók, és elindulnak,
hogy megnyissák a „ka-
puid bennem”. A szavak
csodálatos játéka ez, a
rímtelen sorok betûrímei,
amelyek egész strófákat
átfonnak, mint ez is: „oltja
hát szomj a szomjat / s mu-
landóval mulandó eltelik /
foltozza folt a foltot / és
árnynak árny ragyog // a
Hordozó meg hordoz / min-
deneket…” (mindig újra).

Dancs Rózsa, Toronto

A müncheni magyarok ’56-os megemlékezése...

E L S Õ S V Á J C I
K A R Á C S O N Y O M

SAJGÓ SZABOLCS SZERZÕI ESTJE

… a Katolikus Misszió épületében (Fotók: Engel)
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Szent Erzsébet Otthon (Pilisvörösvár) Ápolási-Gondozási Központ
Az Otthon tulajdonosa, a Szent Erzsébet Otthon Társaság (Ontario, Kanada), fenntartója
a Jézus Szíve Társasága. Az alapító, a boldogemlékû Manhertz Erzsébet SJC testvér el-
képzelése alapján lett kialakítva az a háromlépcsõs rendszer (gondoskodás–gondozás–
ápolás), amelynek lényege, hogy a gondoskodást elkezdjük már aktív nyugdíjas korban a
Nyugdíjasházban, amikor még el tudja látni magát az idõs ember, de nem árt az odafigye-
lés betegség idején, és jólesik a társaság, a közös programok. Ha a lakó egészségi állapota
megromlik, és nõvéri segítségére szorul, gyakran kell orvost hívni, vagy ágyhoz kell hozni
az ételt, ebben az esetben kerülhet a Gondozási Intézetbe, illetve ha egészségügyi szakápo-
lásra van szüksége, akkor veheti igénybe Ápolási Intézetünk szolgáltatásait. Ennek a szol-
gáltatásrendszernek a kialakításával az idõs emberek biztonságérzetének kialakítását sze-
retnénk segíteni. A szolgáltatás célja, hogy mint egyházi jogi személy, a szociális és egész-

ségügyi törvény, valamint egyéb jogszabályokban meghatározottak alapján mûködjön, az el-
látásra szorult személyeknek széles körû, szakmailag magas színvonalú ellátást biztosítson, és
a kliensek jogos elvárásait maradéktalanul teljesítse, és a lelki életük is gazdagodjon.

Az intézeten belül biztosítani kívánjuk az idõs ember állapotának megfelelõ szakirá-
nyú ellátását, nyugalmát, betegségbõl való lábadozását, enyhítjük fizikai és pszichés fáj-
dalmát, a magányos idõseknek a kapcsolatteremtés és szórakozás lehetõségét, a beköl-
tözés lehetõségét függetlenül az egészségi állapotától, mindezt úgy tennénk, hogy figye-
lemmel kísérjük az idõskor sajátosságait. Lakóink lelki egyensúlyáról az intézményben
élõ világi és jezsuita atyák gondoskodnak. Az intézmény ISO minõségi tanúsítvánnyal
rendelkezik.

Hirdetésünkben a Nyugdíjasházat és a Gondozási Intézetet mutatjuk be.

A Nyugdíjasházba történõ felvétel nem függ a rászorultságtól vagy
egészségi állapottól.

A vezetõség dönti el, hogy kit vesz fel, mert ez a tevékenység nincs az álla-
milag finanszírozott körben, ezért jelentkezési sorrendben történik a felvétel.

A Nyugdíjasház lakóival bérleti szerzõdést köt az Otthon. A bérle-
ti díjat egy összegben kell megfizetni.

A díj befizetésével élete végéig bérleti jogot vált meg a lakó. Ha 5
éven belül úgy dönt, hogy mégsem szeretne itt élni, akkor részére az
intézmény idõarányosan visszafizeti a bérleti díjat.

A felvételhez szükség van orvosi igazolásokra.
A lakrészt beköltözéskor kifogástalan állapotban adjuk át a lakónak. Te-

kintettel arra, hogy az egyszeri díj befizetésével bérleti jogot vált meg a lakó,
ezért a kötelezettségek is a klasszikus bérleti jogviszonyhoz hasonlóak.

A Nyugdíjasház lakói igénybe vehetik az Otthon által nyújtott kü-
lönbözõ szolgáltatásokat, külön térítési díj ellenében.

Nyugdíjasház árai:

Közös költség:
• Nagy épületben való elhelyezés esetén: 32 000 Ft/fõ/hó, továbbá

közüzemi díj: 786 Ft/m2/hó, valamint 12 000 Ft/hó mosatás.

Külön térítés ellenében igénybe vehetõ szolgáltatások:
• 24 órás nõvérszolgálat: 25 000 Ft/hó/fõ
• Napi háromszori étkezés: 26 000 Ft/hó/fõ
• Takarítás hetente: 7000 Ft/hó
• Kórházba, szakrendelésre szállítás, betegkísérõvel: 15 000 Ft/hó/fõ
• A helyi rendelõintézetbe történõ szállítások ingyenesek.
• Kirándulásokon, programokon való részvétel: 5000 Ft/hó/fõ
• Fizikoterápia és gyógytorna kúraszerûen.
• A fenti szolgáltatásokat alkalmanként is igénybe lehet venni, eb-

ben az esetben az árak is ehhez képest változnak.

Gondozási Intézet

Gondozási Intézetünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján normál gondozási szerzõdést köt
az újonnan felvett lakóival.

A bekerülés feltétele: a napi 4 óránál több gondozási szükséglet megléte. Tehát egy egészségügyi vizsgálaton kell átesni, illetve figye-
lembe vesszük a jelentkezõ egyéb körülményeit is (lakás, család, elesettség, magányosság stb.)

A vizsgálatot az Intézmény munkatársai végzik, miután az érdeklõdõ jelentkezett, kitöltötte a szükséges adatlapot és az intézménynek
benyújtotta felvételi igényét. Kérelemhez a háziorvos igazolását kell csatolni, valamint minden egyéb dokumentumot, amely a jelentkezõ
betegségeit igazolja (pl.: kórházi zárójelentés).

Ezzel egy idõben jövedelemvizsgálatot indít el az intézmény a vagyonnyilatkozat és a nyugdíjigazolvány alapján. Mindkét vizsgálat megléte
alapján köthetõ meg a szerzõdés és költöztethetõ be a lakó. A havi térítési díj a jövedelemvizsgálat által megállapított összeg 80%-a.

Nyugdíjasház

2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 135. – Tel.: Siklósi Katalin, 26/332–131/284 mellék, E-mail: szeot@szeot.hu – www.szeot.hu

Vonzó, személyes, hiteles keresztény
magatartásunkkal megszerettethetjük a
keresztény hit szépségét, a Jézus Krisz-
tusssal való személyes találkozás örömét
az Egyházban, a hívõk közösségében
(Vö. Bischofssynode XIII, Die neue
Evangelisierung, Instrumentum laboris,
Vatikanstadt 2012, V), és elõsegíthetjük
az új evangelizáció sikerét környeze-
tünkben.

Napjainkban azt mondogatják, hogy
meggyengült az emberek hallása, de
megerõsödött a látása: nem hallani, õk
látni akarnak! Látni akarják, hogy való-
ban hisszük is azt, amit hirdetünk. Látni
akarják, hogy nemcsak hirdetjük az Isten
Szavát, hanem aszerint is élünk, és így
hiteles keresztény magatartásunkkal ta-
núsítjuk: a mai, modern körülmények
között is lehet élni a Názáreti Jézus taní-
tása szerint. „Az Egyház szemében a leg-
elsõ evangelizációs eszköz híveinek
õszintén keresztény élete, szoros egy-
ségben Istennel, akire teljesen ráhagyat-
koznak; másokat szolgáló, áldozatos
magatartásuk. (...) A mai embert inkább
érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha
mégis hallgat a tanítókra, azért teszi,
mert õk egyben tanúk is” – emlékeztet
VI. Pál pápa (EN 41), majd így buzdít:
„Azt várja el tõlünk a világ, hogy legyen
egyszerû az életünk, legyünk imádságo-
sak, szeressük embertársainkat, fõleg a
kicsinyeket és szegényeket. Engedel-
mességet és alázatot akar látni, lemon-
dást és áldozatkészséget. Csak a keresz-
tény életszentségnek e jelei nyithatják
meg az utat szavainknak a mai ember
szívéhez, nélkülük szavunk üres és ered-
ménytelen lesz” (EN 76).

A külföldön élõ magyar testvérek és
közösségek számára – túl a hitbeli meg-
gyõzõdésen – egyenesen létfontosságú

kérdés is, hogy mennyire tudják tovább-
adni a szülõföldrõl hozott krisztusi hitet,
magyar õseink szent örökségét, amelyért
eleink mindig kiálltak, küzdöttek, sõt
nemegyszer vérüket ontották és életüket
is feláldozták történelmünk során, csak
hogy ezt a szent örökséget megõrizhes-
sék és ránk hagyhassák. Nekünk külföl-
dön sincs jogunk ahhoz, hogy megvon-
juk gyermekeinktõl és unokáinktól ezt az
õsi családi örökséget,
a ránk hagyott krisztu-
si hitet, mert külföldön
született utódainknak
is joguk van ahhoz,
hogy megismerjék Is-
ten üdvözítõ örömhí-
rét Jézus Krisztusban.
Ezért nagyon fontos és
elengedhetetlenül szük-
séges, hogy a szülõk,
testvérek, rokonok, jó
barátok és ismerõsök,
az oktatókkal és csoportvezetõkkel
együtt valamennyien hithirdetõk is le-
gyenek, szívükön viseljék szent hitünk
és magyar örökségünk ápolását és to-
vábbadását. De hát gyermekeink és uno-
káink „hogyan higgyenek abban, akirõl
nem hallottak? S hogyan halljanak róla,
ha nincs, aki hirdesse” nekik (Vö. Róm
10,14)?

Ezért vegyük elõ bátran, olvassuk és
tanulmányozzuk külföldön is a Bibliát, a
katekizmust, a II. Vatikáni Zsinat doku-
mentumait, tanuljuk és tanítsuk meg kí-
vülrõl is a legfontosabb imákat: a Mi-
atyánkot, az Üdvözlégyet, a Hiszek-

egyet, a Tízparancsot, a hét szentséget, a
szentmise részeit és énekeit, amint ezt
õseink is tették – és ennek hasznát látták.
Sajátos körülményeink között is keres-
sük a hit megközelítésének és tovább-
adásának korszerû formáit. A korábban
létrejött csoportokba, egyesületekbe, kö-
rökbe vonjuk be a fiatalokat is, segítsük
és támogassuk õket, és sohase zárkóz-
zunk el új és nemes kezdeményezéseik

elõl, mint ahogyan már
erre is találunk szép
példákat világszerte. A
külföldi magyar kö-
zösségeknek akkor van
jövõje, ha a magyar
unió erõsítése mellett,
hitünk ápolását, meg-
erõsítését, továbbadá-
sát éppúgy felvállaljuk
és szolgájuk.

Azt is jól tudom,
hogy olyan kultúrák-

ban élünk, ahol igen sokan nem ismerik
fel magukban a hit ajándékát, de becsü-
lettel keresik saját létük és a világ végsõ
értelmét és igazságát. „Ez a keresés hite-
les elõjátéka lehet a hitnek – állapítja
meg a Szentatya –, mert az embereket az
Isten misztériumához vezetõ úton moz-
gatja. Az emberi értelembe ugyanis bele
van írva az igény, »arra, ami érték, és
ami megmarad örökre«. Ez az igény –
mely kitörölhetetlenül bele van írva az
ember szívébe – állandó késztetés, hogy
megtalálja azt, akit nem keresnénk, ha Õ
maga nem indult volna el, hogy találkoz-
zék velünk. A hit éppen erre a találkozás-

ra hív, nyit meg teljesen bennünket.”
(XVI. Benedek, Porta fidei, 10) Mindez
bátorítson minket arra, hogy tudatosan,
szívesen és fõleg sok szeretettel közeled-
jünk minden honfitársunk felé, beleértve
azokat is, akik még nem ismerték meg
Krisztust, vagy nem olyan hagyományos
keresztény nevelésben részesültek, mint
talán többen közülünk, esetleg másként
gondolkodnak és viselkednek, mint aho-
gyan ezt várnánk, de õszintén keresik,
ami „érték, és megmarad örökre”. Ez
hozzásegít minket ahhoz, hogy külföl-
dön is megerõsítsük a sokak által áhított
magyar egységet.

A Hit éve, a katolikus hit továbbadá-
sának, az új evangelizációnak az eszten-
deje legyen bátorítás számunkra, hogy
újra felkeltsük és megszilárdítsuk elkö-
telezettségünket a krisztusi hit és öröm-
hír szolgálatában. Ugyanakkor azt se fe-
ledjük, hogy „a hit ajándék, amelyet azért
kaptunk, hogy megosszuk másokkal; ta-
lentum, melyben azért részesülünk, hogy
gyümölcsöt hozzon; fény, melyet nem
szabad elrejteni, hanem be kell világítani
vele az egész házat” (XVI. Benedek pápa
üzenete a missziós világnapra 2012).

Miközben most újra megköszönöm a
külföldi magyar testvérek minden anya-
gi, szellemi és erkölcsi támogatását kö-
zös krisztusi küldetésünk szolgálatában,
kívánok mindenkinek jó felkészülést az
Úr érkezésére, kellemes karácsonyi ün-
nepeket és boldog új évet.

Mindezek után pedig, Nagyasszo-
nyunk, a Boldogságos Szûz Mária, Szent
István király és az összes magyar szentek
közbenjárására, áldjon meg benneteket a
mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a
Szentlélek.

Budapest, 2012. december 2.,
advent elsõ vasárnapján

ERÕSÍTSÜK MEG HITÜNKET!
Írta: Cserháti Ferenc püspök

Giotto: Jézus születése (részlet)

(Folytatás az 1. oldalról)
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A késõbbi myrai püspök – akit mi
csak Mikulásként emlegetünk – jómó-
dú keresztény szülõk gyermeke volt.
Születésének idejét így határozzák
meg: 270 táján. Már gyermekkorában
rendkívül vallásos, szent életû volt, így
szülei papi pályára szánták, nevelése
ennek megfelelõen alakult. Életérõl
keveset tudunk, a legközelebbi adat
ennyi: a mai Törökország területén
fekvõ Myrában szentelték püspökké.
Hogy jó ember volt, kétségtelen. A
fennmaradt és ma is élõ legendák mind
ezt bizonyítják. A legismertebb közü-
lük egy nagy szegénységben élõ szom-
szédjáról szól, aki olyan szegény volt,
hogy három lányának még a mindenna-
pi kenyeret sem tudta biztosítani. Kihá-
zasítani õket hozomány nélkül, abban
az idõben szinte lehetetlen volt. Az apa
féltette gyermekeit, hogy a nyomor mi-
att rossz útra tévednek. Mikor Miklós
püspök errõl tudomást szerzett, egy éj-
szaka szomszédja házához lopódzko-
dott, és a nyitott ablakon egy marék ara-
nyat dobott a szobába. A szomszéd ez-
zel a hozománnyal már férjhez tudta ad-
ni legidõsebb lányát. A püspök másod-
szor is így segített, biztosította a közép-
sõ lány hozományát. Sor került a har-
madikra is, de a szegény szomszéd ak-
kor már nagyon szerette volna tudni jó-
tevõje kilétét, és éjszakánként lesben ál-
lott. Meglátva a püspököt, felismerte és
térdre borulva hálálkodott. Miklós püs-
pök azonban ujját szájára téve, hallga-
tásra szólította fel.

A legendák sok festõnek szolgáltak
témával, gyakran ábrázolták a püspö-
köt egy kis ablak elõtt állva, amint há-

rom fényes aranygolyót dob az alvó lá-
nyok szobájába. Sok csodát is tulajdo-
nítottak Szent Miklósnak. Többek kö-
zött azt, hogy amikor Myrát éhínség fe-
nyegette, az Egyiptomból búzát hozó
hajósokat kérte, segítsenek a városon.
De, mert a búza az uralkodó magtárai-
ba volt irányítva, féltek a hiány miatti
büntetéstõl. Miklós így szólt hozzájuk:
Ne féljetek! Adjatok városomnak annyi
búzát, hogy lakói jóllakjanak. Bár a ha-
jósok teljesítették a kívánságát, megér-
kezve az uralkodó magtáraihoz, álmél-
kodva látták, hogy a szállítmány hiány-
talan maradt.

Miklós a keresztény szentek sorában
ismertség és tisztelet tekintetében az el-
sõk között van. Így nem csoda, hogy
amikor mintegy hétszáz évvel 340 táján
bekövetkezett halála után Myra a moha-
medánok uralma alá került, különösen
az olasz hajósok nagy felháborodással
keresték szeretett védelmezõjük kopor-
sója kiszabadításának módját és lehetõ-
ségét. 1087-ben mintegy ötven hajós a
dél-olaszországi Bari kikötõjébõl útnak
is indult Myrába. Megérkezve tárgya-
lást kezdtek a sírt õrzõ szerzetesekkel,
és pénzért akarták megvenni, kiváltani
Szent Miklós hamvait. Eredménytelen-
ségük után, egyszerûen fogták a kopor-
sót Miklós püspök hamvaival, és hajó-
jukon Bariba szállították, ahol a lakos-
ság túláradó örömmel fogadta õket.

A relikviák azóta a tengerparthoz kö-
zel épített hatalmas templomban vannak.
Évente kétszázezer zarándok keresi fel a
kedves, nem csak katolikusok körében
tisztelt és szeretett püspök hamvait.

Közreadta: Ramsay Gyõzõ

A nuncius a PMI-ben
A hagyományok szerint idén is meg-

ünnepelték a római Pápai Magyar Inté-
zetben a magyar szentek és boldogok
emléknapját. A november 13-ai ünnepet
megtisztelte jelenlétével Alberto Bottari
de Castello érsek, Magyarország aposto-
li nunciusa is, aki rövid köszöntõjében
Magyarország hosszú keresztény hagyo-
mányait méltatta, amely jól követhetõ
azon sok szent és boldog tiszteletében is,
akiket az Egyház Magyarországnak kö-
szönhet. A vendégek között volt Angelo
Acerbi érsek is, aki 1990 és 1997 között
töltötte be ugyanezt a fontos tisztséget;
Angelo Vincenzo Zani érsek, a Katoli-
kus Nevelés Kongregációjának titkára,
Gyõriványi Gábor nagykövet, valamint
a szentszéki Államtitkárságról és a Kul-
túra Pápai Tanácsától is érkeztek meghí-
vottak.

A vatikáni karácsonyfa
Az idén a dél-olaszországi Molise tar-

tományból érkezik az óriás karácsonyfa
a Szent Péter térre – jelentették olasz hír-
ügynökségek. Az Appenninekben, 1900
méteres magasságban fekvõ, és fenyõi-
rõl ismert Pescopennataro falu ajándé-
kozza a 28 méter magas fenyõfát, ame-
lyet december 14-én a Vatikán szimboli-
kus középpontjában, a Szent Péter-bazi-
lika elõtti téren állítanak fel. A Pesco-
pennataro melletti erdõbõl érkeznek a
Vatikán épületeiben felállítandó fák és
az is, melyet évrõl évre a Capitolium-
domb lábánál díszítenek fel.

Nem a homo-házasságra
A szlovák parlamentben a jelen lévõ

129 képviselõ közül mindössze 14 sza-
vazott az azonos nemû párok bejegyzett
élettársi kapcsolatának engedélyezése
mellett. Szlovákiában hónapokkal ez-
elõtt Valami nincs rendben címmel kam-
pány indult annak érdekében, hogy a há-
zasság csakis egy férfi és egy nõ közös-

sége maradjon. 150 000 aláírója volt an-
nak a petíciónak, amelyet hat szervezet
közösen kezdeményezett a bejegyzett
házastársi kapcsolatok ellen. A kam-
pányhoz csatlakozó szervezetek megelé-
gedésüknek adtak hangot a szavazás
eredményét illetõen. Ugyanakkor azt ké-
rik az illetékes hatóságoktól, hogy az
alaptörvényben rögzítsék: a házasság
egy férfi és egy nõ köteléke.

Mindszenty-emlékérem
November 3-án Budapesten, a Parla-

ment Fõrendiház termében a Mindszenty
Társaság szervezésében „Isten szolgája”
címmel konferenciát tartottak Mind-
szenty József életérõl Lezsák Sándor, az
Országgyûlés alelnöke védnökségével.
A megemlékezés során átadták az idei
Mindszenty-emlékérmeket. Egyházi rész-
rõl P. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes
kapta a kitüntetést, aki huszonöt éven át
volt a Vatikáni Rádió magyar mûsorának
fõszerkesztõje.

Szent Család-templom

Erdély elsõ Szent Család-templomát
októberben szentelte fel Tamás József
segédpüspök Marosvásárhely Remete-
szeg városrészében. A közösség plébá-
nosa, Szénégetõ István, a Gyulafehérvári
Egyházmegye családpasztorációs felelõ-
se szerint a Szent Családnak ajánlott
templom már puszta létével is az isteni
családmodellt hirdeti. �

Valószínûleg kevesen tudják közülünk, hogy – gyakran látókörünkön kívül –
vannak papok, akiknek életét bátorság, kitartás és óriási önfeláldozás jellemzi:
azok szolgálatában, akikhez küldetésüket kapták. Szerencsére voltak, akik tud-
tak róluk, számon tartották és segítették õket. Mint például a szükséget szenve-
dõ egyházakat segítõ szervezet (Kirche in Not, Ostpriesterhilfe, Aid to the
Church in Need, ACN). Az õ információik alapján készült kis füzetbõl több ilyen
hõsies életû pap alakja néz vissza ránk a félmúlt történelmébõl.

Számos országos zeneszerzõi díjat
nyert, emellett költõ, színmûíró és tudós
professzor – de Richard Ho Lung mégis
egyszerû szolgája a szegényeknek. Ke-
vés ember kapott annyi
elismerést szülõföld-
jén, Jamaicában, mint
õ: annak a missziós
rendnek az alapítója,
amely ma már Haititól
a Fülöp-szigetekig ki-
terjedve végzi tevé-
kenységét.

Buddhista szülõk ne-
velték fel Jamaicafõvá-
rosában, Kingstonban.
A híres kingstoni St.
George Kollégiumba
került. Ott tért át a ka-
tolikus hitre, és belé-
pett a jezsuita rendbe.
Az Egyesült Államok-
ban végzett tanulmá-
nyai után 1971-ben
pappá szentelték. Doktori fokozatot
szerzett teológiából és angol nyelv és
irodalomból, ez utóbbit a West Indies
Egyetemen oktatta 1973-ban. Aztán
segédlelkész volt egy plébánián, a fõ-
városhoz közeli Papine-ban, ahol meg-
döbbenve szembesült hívei szegénysé-
gével.

Életében fordulópontot jelentett 1980
májusa, amikor tûz ütött ki az egyik
kingstoni öregotthonban, több mint 140
idõs lakó halálát okozva.

1981-ben meghozta a nehéz döntést:
elhagyja a Jézus-társaságot, és alapít
egy férfi szerzetesközösséget, amely-
nek tagjai a szegények és hátrányos
helyzetûek szolgálatára szentelik életü-
ket. Kezdetben csak négyen voltak „a
szegények testvérei” – ahogy eleinte
hívták õket –, mindenüket megosztották
egymással, közös lelkiséget követtek,
és segítették azokat, akik leginkább
szükséget szenvedtek.

Ugyanabban az évben Richard atya
közössége Kingstonban megnyitotta a
Hit Központot, amely az idõsekkel és
nyomorultakkal akart törõdni. Késõbb
így beszélt errõl: „Amikor ezt a szolgá-
latot elkezdtük, nagyon elszomorított a
látvány: emberek fekszenek meztele-
nül az utcán, közülük sokan egyszerû-
en éhen pusztulnak, mások különbözõ
betegségekben vergõdnek, orvosi se-
gítség vagy gondozás nélkül. Egysze-
rûen azt éreztem, hogy tennem kell va-
lamit.”

Nem volt könnyû önkénteseket tobo-
rozni erre a testet-lelket gyötrõ munká-
ra. A következõ években egyre több fel-
adatot vállaltak, Down-kóros gyereke-
ket és felnõtteket is gondozni kezdtek,
bejártak a börtönökbe, ahol együtt ol-
vasták a Szentírást a fiatalkorú elítéltek-
kel, beszélgettek velük. 1987-ben Jákob
Kútja néven alakult egy vállalkozás,
hogy a nyomorgó felnõtteknek szállást
biztosítson. Alig két évvel késõbb
Richard atya Kingstonban megszerzett
egy használaton kívüli raktárépületet,
ebben kialakította a Jó Pásztor Közpon-
tot, amely hatvan hajléktalannak bizto-
sított szállást.

Az 1981-ben elindult kezdeményezés
néhány év után emberek százainak életé-
ért felelõsséget vállaló szerzetesi közös-
séggé fejlõdött. Richard atya mûve szá-
mára jelentõs támogatást jelentett, hogy
neve és zenéje egyre ismertebb lett.
Több mint háromszáz zenei mûvet kom-

ponált: reggae-t, calypsót, jazzt és operát
is; számos díjat nyert, neves jamaicai
énekesek és mûvészek adják elõ keresz-
tény szellemiségû kompozícióit. Ho

Lung atya és Barátai
nevû együttesével ma-
ga is rendszeresen fel-
lép, mottója: „A leg-
jobb tehetségünket kell
adnunk az Úrnak és a
szegényeknek”.

Richard atya rendje
– minden igyekezetük
és minden külsõ tá-
mogatás mellett is –
képtelen eleget tenni
annak a várakozás-
nak, amely feléjük
fordul. 1980-ban Ja-
maicán kívül is tobor-
zott jelölteket rendje
számára. 1992-ben a
közösség a Szegények
Misszionáriusaira vál-

toztatta nevét, és megnyitották elsõ tá-
voli missziójukat az indiai Warang-
alban, ahol a leprásokat és beteg gye-
rekeket gondozzák. Kerr Brian atya, az
egyik alapító tag 1993-ban a Fülöp-szi-
getekre ment, ahol Nada város nyo-
mornegyedében kezdett dolgozni. Egy
év múlva két misszionárius már Haiti-
ban gondozott, ottani önkéntesek segít-
ségével, százötven beteg és otthontalan
szegényt.

Ma már több mint ötszáz misszionári-
us dolgozik újonnan nyílt központokban
Ugandában, Kenyában, az egyesült álla-
mokbeli Észak-Carolinában, valamint a
kelet-indiai Orissában, ahol 2007–2008-
ban súlyos keresztényellenes üldözés
volt. A kihívások nem riasztották, in-
kább vonzották a jelentkezõket a rend-
be. A Szegények Misszionáriusai kö-
zössége világszerte évente ötven-hat-
van novíciussal gyarapodik, 2008-ban
már több mint háromszázan vettek részt
a képzésben.

Richard atya rendjének növekedését
annak az áldásnak tulajdonítja, amelyet
II. János Pál pápától kapott, aki megláto-
gatta õket Haitiben és Jamaicában is.
1997. október 7-én az Apostoli Szent-
szék szerzetesrendként hivatalosan elis-
merte a közösséget.

A rend tevékenységének elismeré-
sét jelzi, hogy világszerte számos ka-
tolikus szervezet nyújt támogatást
munkájukhoz, hatáskörük kiterjeszté-
séhez. Az Aid to the Church in Need
például Kingsonban segített kápolnát
építeni a testvérek számára. Az újon-
nan jelentkezõ testvérek nagy száma
miatt új képzési központokat kell ki-
alakítaniuk, ebben is több szervezet
támogatja õket.

Jamaicában a Szegények Misszioná-
riusainak legfõbb elöljárója még életé-
ben legendává vált. Már 1990-ben ma-
gas elismerésben részesült, 2008-ban
pedig megkapta az ország legrangosabb
kitüntetését, a Jamaica Érdemrendet a
szegényekért és nélkülözõkért végzett
szolgálatáért.

Hetvenéves korára Richard atya
semmit sem vesztett nyugodt határo-
zottságából és papi buzgóságából.
„Úgy vélem, hogy jó idõben és rossz
idõben hûségesnek kell lennünk Isten-
hez. Örülök, hogy megtettem az akara-
tát, és igazán igyekeztem szolgálni em-
bertársaimat.”

Ford.: Miklósházy Attila SJ püspök

A H I T H Õ S T A N Ú I ( 2 . )
Richard Ho Lung
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Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszá-
mát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Meg-
található még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/miserend

ANGLIA:
London: Csicsó János fõlelkész, Hungarian

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

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

John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Rochdale, Wolverhamp-
ton, Nottingham. Manchesterben minden szom-
baton este 7-kor St. Augustin Roman Cathtolic
Church (Az egyetem mellett).

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

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

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

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

Graz: Msgr. Molnár Ottó, Tel.: 0043-
316/68 21 2421; szentmise a hónap elsõ vasár-
napján 10.30 órakor, a második vasárnap elõtti
szombaton 18.00 órakor, a többi vasárnapokon
17.00 órakor a Kalvarienberg-Kirchében, Kalva-
rienbergstr. 155., A-8020 Graz.

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

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Herrenstr. 2. A-4600 Wels, Tel.: 0043-
732/341175, E-Mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz, Wels.

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

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

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

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

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

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Kovács József, szentmise minden

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

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

LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap elsõ vasárnapján 15.00,

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

Krakkó: minden hónap 3. szombatján Lage-
wnikiban a Szent Fausztina-templom magyar
kápolnájában. Pénteken már Krakkóban vagyok
szombat estig, tehát lelki beszélgetés, gyónás
elõzetes egyeztetés után bármikor lehetséges.
Mobil: +4869/6619979 Cím: Nagy G. Emma-
nuel, Przy Bazantarni 3C 02-793 Warszawa,
Poland.

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

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

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

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

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

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

Freiburgi érsekség:

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

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

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

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

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

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

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

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

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

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

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

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

*
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföl-

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

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!

H I R D E T É S E K

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

Budapest VII. ker., belsõ udvaros, 38
m2-es, 1,5 szobás felújított lakás kedvezõ
áron eladó. T.: 0036-20/55 97 414.

Munkahelyet keresek mint kísérõnõ.
Napi teendõk levezetése, házvezetõnõ.
Hatvannégy éves, magyar származású német
állampolgár vagyok. Jogosítvánnyal rendel-
kezem. Igényesebb, egyedül élõ személynél.
T.: 0049-(0)6157/8018002 (este).

Budapest, csendes környezetben, VII.
ker. II. em. 30 m2-es lakás: konyha, fürdõ zu-
hanyozófülkével, szoba galériával kedvezõ
áron eladó. T.: 0036-20/36 42 203, e-mail:
il.di44@hotmail.com

E U R Ó P A A L A P J A A K E R E S Z T É N Y S É G
A kereszténység szilárd alapjára épülõ Európa fontosságát hangsúlyozta Or-

bán Viktor miniszterelnök november 15-én a Parlamentben, ahol átadta a Ma-
gyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést Christoph Schönborn bíboros, bécsi
érseknek.

Áder János köztársasági elnök a kö-
zép-európai katolikus összefogás elõ-
mozdításáért, a Magyarország melletti
határozott kiállásáért és Európa keresz-
tény gyökereinek következetes védelmé-
ért adományozta a kitüntetést a bécsi ér-
seknek, az Osztrák Püspöki Konferencia
elnökének.

A keresztény gyökereirõl megfeled-
kezõ Európa hasonlatos ahhoz az ember-
hez, aki alap nélkül homokra építette a
házát, majd jött az áradat, beleütközött
ebbe az épületbe, amely az összeomlás
szélére került – fogalmazott méltatásá-
ban az elismerést átadó kormányfõ, aki
szerint ezért ma sok felelõsen gondolko-
dó ember közös célja az, hogy az új Eu-
rópa ismét a kereszténység sziklaszilárd
alapjára épüljön.

Orbán Viktor azt mondta: Európának
a válsággal való sikeres szembenézéshez
tisztáznia kell saját keresztény múltjához
fûzõdõ viszonyát, és meg kell szilárdíta-
nia identitását. „Európa és Magyaror-
szág számára csak akkor lehetséges gaz-
dasági felemelkedés, ha megtörténik a
lelkek és a szívek felemelkedése is.

Meggyõzõdésünk, hogy Európának a
nemzetek nélkül nincsen szíve, keresz-
ténység nélkül pedig nincsen lelke.”

Beszédében a bécsi érsek azt mondta,
a kitüntetés kifejezi az Ausztria és Ma-
gyarország egyházai közötti kapcsolat
mély gyökereit, a több évszázados közös
történelmet. „Mindannyian tudjuk, hogy
Európa gyökerei a zsidó-keresztény ha-
gyományokban, a nagy római jogforrás-
okban, illetve a görög kultúrában talál-
hatóak. Mindazonáltal tudjuk azt is,
hogy ezek a gyökerek manapság ve-
szélybe kerültek” – mutatott rá Chris-
toph Schönborn, aki köszönetet mondott
Orbán Viktornak azért, hogy ma is bát-
ran kiáll ezen értékek mellett, és az új
magyar alkotmány központi helyet biz-
tosít nekik.

Az Országház Munkácsy Termében
rendezett ceremónián részt vett mások
mellett Erdõ Péter bíboros, prímás, esz-
tergom-budapesti érsek; Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes; Balog Zoltán,
az emberi erõforrások minisztere és több
államtitkár.

MTI/MK

XVI. Benedek pápa november 10-én
hozta létre a Latinitás Pápai Akadémiáját,
amelynek elsõdleges feladata az Egyház
hivatalos nyelve, a latin tanításának elõ-
segítése és támogatása. A latin nyelv is-
merete ugyanis manapság egyre felülete-
sebbé válik. A Szentatya az új vatikáni in-
tézmény elnökének a bolognai Alma Ma-
ter Studiorum Egyetem rektorát, Ivano
Dionigi professzort nevezte ki. Az elnök a
Vatikáni Rádiónak nyilatkozva elmond-
ta: a feladat teljesítéséhez elsõként neve-
lõnek kell lenni, aki figyelemmel van a
kultúra iránt. A mai világban, amelyet a
„kultúra anorexiájának” betegsége fenye-
get, fontos szolgálatot jelent az aktuális
problémákkal való szembesítés és a vá-
laszkeresés, ebben az esetben a latin kul-
túrából kiindulva. Elsõ lépésként fontos
lenne újból bevezetni a latin nyelv oktatá-
sát az egyházi intézményekben, különö-
sen a szemináriumokban. Elképzelhetet-
len, hogy a papok ne ismerjék a latint, a
pápák, az egyházatyák nyelvét, amely
legalább annyira fontos a liturgia szem-
pontjából is.

A Latinitás Pápai Akadémiája hidat
kíván építeni a laikus világgal, az egye-
temekkel a klasszikus kultúra terjesztése
érdekében. „A figyelmet újból az
Athén–Jeruzsálem–Róma földrajzi há-
romszögre akarjuk irányítani, megismer-
ve csodálatos örökségét” – fogalmazott a
professzor.

(Vatikáni Rádió)

K Ö T E L E Z Õ L E S Z
A L A T I N ?


