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Az európai magyar katolikusok lapja
Bánk József:

„SZÁMOMRA AZ
ÉLET KRISZTUS”

JÉZUS BELÉP A VILÁGBA

Ferenc pápa levele
a megszentelt élet évére
November 28-án tették közzé Ferenc pápa hosszabb levelét a megszentelt élet éve alkalmából, amely novem ber 30-án, advent elsõ vasárnapján
vette kezdetét, és 2016. február 2-án,
Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepével ér véget.
A pápa levele, amelyet nemcsak Róma püspökeként írt, hanem mint aki maga is Istennek szentelt személy, a megszentelt élet célkitûzéseit, elvárásait és
távlatait fogalmazza meg.
A célkitûzések között elsõként említi a
Szentatya, hogy a megszentelt élet képviselõi mindenekelõtt „hálaadással tekintsenek a múltjukba”, hogy élõvé tegyék ezáltal saját identitásukat, anélkül hogy szemet
hunynának a következetlenségek fölött,
melyek sokszor az eredeti karizma néhány
lényeges szempontjának elfeledésébõl
adódnak. Ez a visszatekintés és számbavétel tudatosítja, hogy a megszentelt élet
egy-egy családja miként élte meg a karizmáját a történelem folyamán, és milyen
nehézségekkel kellett szembenéznie.
A második célkitûzés arra irányul,
hogy „a jelent szenvedéllyel éljük meg”,
ami természetes következménye saját
gyökereink újrafelfedezésének. Az öszszes alapító számára egyetlen regula, vagyis rendszabály létezik, ez pedig az
Evangélium. A szabályok tehát az Evangélium kifejezései, és egyben eszközök
annak teljes megélésére. Az eszmény
mindig Krisztus, hogy elmondhassuk:
„Számomra az élet Krisztus” (Fil 1,21).
A megszentelt élet közösségeinek tagjai
ebben a különleges évben engedjenek az
Evangélium felszólításának, ami legyen
valódi „vademecum” a mindennapokra.
(A latin ’járj velem’ kifejezésbõl eredõ
szó jelentése: magunkkal hordható,
hasznos gyakorlati tudnivalókat tartalmazó zsebkönyv, útikalauz – A szerk.)
A szeretet képzelete nem ismer határokat – írja a pápa a levelében –, és mindig tudott megszámlálhatatlan új utat
nyitni, hogy elvigye az Evangélium fuvallatát a legkülönfélébb kultúrákba és
társadalmi környezetekbe. Az alapítókat
elbûvölte a tizenkét apostol egysége
mesterük körül. Az összeütközések, a
különféle kultúrák nehéz együttélése és a
gyengék feletti hatalmaskodások világában egy olyan közösség modelljének felajánlására kaptunk meghívást, amelyik a
személyek méltósága elismerésén és a
javak megosztásán keresztül lehetõvé teszi a testvéri kapcsolatok megélését – fogalmaz a pápa.
A harmadik célkitûzés a „jövõ átölelése reménységgel”. Ismertek a jelenkor
nehézségei, mint a hivatások számának a
csökkenése és a relativizmus, mégis éppen az ilyen bizonytalanságok között valósul meg a reménységünk, ami a történelem Urába vetett hitünk gyümölcse,
aki állandóan ismétli: „Ne féljetek, mert
veletek vagyok.” Ez a reménység nem
számokon és mûveken alapul, hanem
azon, akibe bizalmunkat vetettük, és ez a
reménység nem csal meg.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Szalézi Szent Ferenc
(1567–1622)
Ünnepe: január 24.
Szalézi Ferenc-Bonaventura 1567. augusztus 21-én született Franciaországban.
Családja az õsi savoyai nemességhez tartozott és mélységesen ragaszkodott katolikus hitéhez abban az országban, amely
nagyrészt elfogadta a kálvinizmust.
1562-tõl a jezsuitáknál tanult Párizsban. 1588 nyarán a vallásháborúk miatt
apja visszahívta Savoyába, majd Padovába küldte. A család akarata iránti engedelmességbõl jogot tanult, személyes
érdeklõdésének kielégítésére pedig teológiát. 1591. szeptember 5-én elnyerte a
jogi doktorátust, majd 1592 tavaszán
visszatért Savoyába.
Ettõl kezdve szilárd volt elhatározása,
hogy pap lesz. Összeköttetésbe lépett a
genfi püspökkel, aki elintézte, hogy Ferenc pápai kinevezõ okmányt kapjon,
amely neki adományozza a genfi Szent
Péter-káptalan préposti címét. Az egyházmegyében ez volt a püspök után a
legmagasabb rang. Ez hízelgett a családi
hiúságnak, és így az apa beleegyezését
adta. Ferencet 1593. december 18-án
pappá szentelték.
Háromszor utazott Genfbe, hogy Kálvin utódjával, Bézával párbeszédet folytasson a hitrõl. A megtérések száma nagy
volt. A sikerek nyomán a püspök Ferencet kinevezte segédpüspökévé. Granier
genfi püspök halála után utódjául Ferencet választották 1602. december 8-án.
Ettõl fogva Ferenc minden erejét a
hegyvidéki püspökség lelkipásztori feladataira mozgósította. Személyre való
tekintet nélkül egyaránt szolgálatára állt
a nemeseknek, a polgároknak és a szegényparasztoknak.
Megvalósíthatta egyik legkedvesebb
tervét: egy olyan kontemplatív nõi szerzet alapítását, amelynek nincs szigorú
klauzúrája, s tagjai a felebaráti szeretetnek szentelik magukat. A rendnek olyan
szabályzatot akart adni, hogy gyenge
egészségû, beteg vagy öreg nõk is tagjai
lehessenek. A vizitációs nõvérek száma
gyorsan növekedett, még Ferenc életében tizenkét kolostoruk jött létre.
1620-ban betegsége miatt engedélyt
kapott, hogy testvérét, János-Ferencet,
segédpüspökként maga mellé vegye.
1622. december 27-én agyvérzést kapott, ami másnap a halálát okozta.
(Szentek élete)

Krisztus születése csendben történt. Isten az éjszaka csendjében lett emberré. A
király bevonulása tulajdonába sem volt
diadalmenet. A nép, az emberiség nem
volt jelen, legfeljebb a puszta csendjében
a pásztorok képében.
De az emberré lett Isten, aki a királyok Királya és uralkodók Ura, nem maradhatott a rejtettségben és az éj csendjében. Be kellett lépnie a napfényre, a nyilvánosság színe elé, mert „tétetett sokak
romlására és feltámadására” (Lk 2,34).
Krisztus világuralmának proklamációját
az Egyház a mai nap ünnepli a három
csodával – három királyok, Jézus keresztelése és a kánai menyegzõ.
A bölcsek imádása. A három királyok
Jeruzsálemtõl keletre esõ területrõl jöttek. Mély életszemléletük és a csillagvilág ismerete miatt a nép különös tiszteletét élvezték. Rendkívüli csillagot láttak,
amely a régen várt Megváltó eljövetelét
hirdette meg. Követték, hogy születési
helyére találjanak. Ezzel Krisztus születése nyilvánvalóvá vált.
A bölcsek jövetele kettõs hatást váltott
ki: az emberré lett Isten kinyilvánította
magát a világnak; Heródes viszont, a király és a jeruzsálemi nép szokatlanul reagált erre a hírre. Mindketten megrémültek. A király azért, mert féltette trónját – a
zsidók újszülött királyától. Rettegése
azonnal döntõ visszavágásra sarkallta:
kardot rántott, hogy megszabaduljon a
félt riválistól! A nép pedig az írástudók
felbujtására riadt meg, mert más Messiást
várt; helyesebben a Messiást másképpen
képzelte el: fényes bevonulással, nagy
pompával – míg a bölcsek az alacsonyságban is felismerték a világ Megváltóját.
A döntõ állásfoglalás ideje megkezdõdött. A pillanat, amelyben Krisztus a
nyilvánosság színe elé lépett, az a pillanat, amikor a világ hatalmai: zsidók és
pogányok, vele szemben állásfoglalásra
kényszerültek. Ebbõl a döntésbõl nekünk is ki kell vennünk részünket.

Jézus keresztelése. Jézus harminc évet
töltött a názáreti magányban, mintha
születésének éjszakai csendjébe temetkezett volna. Keveset tudunk ezekrõl az
évekrõl a Szentírásból. De ez az idõ is elmúlt. Jézus kilép a nyilvánosság elé,
hogy mûvét és küldetését befejezhesse.
De a nyilvánosság elé lépés nem volt
nagy esemény a világ szemében. Abban
mutatkozott, hogy felvette a keresztséget, amelyet János a Jordán mellett hirdetett a Messiás elõkészítésére. A bûnbánat keresztsége ez, amely nem törölte
el a bûnt, de a bûntudat által bánatra indított. És fölvette ezt az, aki bûn nélkül
van, és azért jött, hogy a világ bûneit elvegye! Mit jelent ez? Azt, hogy mint
szenvedõ Isten-szolgája lép a világba,
miként Izajás hirdette. Aki nem ismert
mást, mint Isten akaratának teljesítését.
Aki Szent Pál szerint érettünk szinte
bûnné vált, és utat mutat, amelyen járnunk kell: az engedelmesség útját.
Ez az elsõ szereplése mutatja mûvének
egész programját, amellyel az életbe utat
mutat, ahol a megváltás mûvét kell nekünk napról napra aprópénzre váltanunk.
A kánai csoda. A kánai menyegzõ
mintegy utolsó lépés a nyilvánosság felé,
amelybõl nincs visszalépés. És a hit igénye lép fel vele szemben, elsõsorban a
tanítványok részérõl. Isten országa közel
van! Ezt mindenki hirdetheti, de ezt igazolni is kell: és ezért volt szükség „jelre”.
Így Kánában csoda történt: az átváltozás
csodája, amely a késõbbi átváltozásnak
(Eucharisztia) elõképe. Ez igazolja,
hogy a hithirdetõ szava nem emberi szó,
hanem isteni ige, amellyel szemben csak
a hitben való tiszta odaadás lehetséges.
Itt megtörténik a jel, amely igazolja,
hogy Krisztusban maga Isten jelent meg.
Aki Õt látja és hallgatja, magát Istent látja és hallja. (...)
Így lépett Krisztus a nyilvánosság elé.
Ezen a napon a bölcsek öröme töltsön
el bennünket is.
£

BUDAPESTI SZERKESZTÕSÉG ÉS
KIADÓHIVATAL
Január 1-jétõl fontos változás történik
újságunk életében: a lap szerkesztése
mellett immár a kiadói teendõk ellátása is
Budapesten történik, a Keresztény Élet
katolikus hetilap szerkesztõségében. A
változás elsõsorban adminisztratív jellegû lesz, hiszen az ÉLETÜNK szerkesztését 2007 õszétõl már a magyarországi kiadó munkatársai végzik. Mostantól a
nyomtatás, a terjesztés és a kiadói ügyintézés is Budapestre kerül.
A Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó 1989-tõl mûködik Magyarországon.
Gondozásában jelenik meg a Keresztény
Élet hetilap, az idén 26 éves Új Misszió
katolikus folyóirat, a népszerû Katolikus
Kalendárium, s ez év pünkösdjétõl a Keresztény Élet Portál az interneten.
Az ÉLETÜNK szellemisége, tartalma
a jövõben sem változik, sõt szeretnénk a
külhoni magyarság igényeit még jobban
kielégíteni. Éppen ezért a lap szerkesztõ-

je 2015 tavaszán az európai magyar lelkészek konferenciáján találkozik a magyar missziók vezetõivel, hogy a tartalmi, valamint a terjesztéssel kapcsolatos
kérdéseket közösen beszéljék meg.
Az átállás és a lap terjesztése zökkenõmentes lesz, az elõfizetési díjak nem
változnak, továbbra is az eddigi áron lehet megvásárolni az újságot.
A budapesti szerkesztõség és a kiadóhivatal címe: Keresztény Élet Szerkesztõsége, H–1075 Budapest, Károly krt. 1.,
Telefon: (0036) 1/328 01 96, (0036)
1/328 01 97, Fax: (0036) 1/328 01 98,
E-mail: eletunk@keresztenyelet.hu
Az ÉLETÜNK árát és a hirdetési díjakat ezentúl a következõ számlára kérjük befizetni: Szent Maximilian Kiadó –
OTP Banka Slovensko, Komárno –
IBAN SK81 5200 0000 0000 0886 7696
– BIC/SWIFT: OTPVSKBX.
A Szerkesztõség
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HITÜNK KÉRDÉSEI
A teremtõ Isten

Miután olyan sokat hallunk az ateizmusról, illik megkérdezni, ki az az Isten,
aki ellen az ateisták annyit hadakoznak. A hittanban azt tanultuk, hogy Isten a
mi jóságos Atyánk. De ritkán hallunk arról beszélni, hogy milyen az Isten. Nincs
róla fényképünk. Sem a matematikával, sem a fizikával, sõt a technikával sem
ismerjük meg, hogy milyen az Isten. Az ûrtávcsövekkel sem lehet látni, az ûrhajókkal nem lehet utolérni.
Egyszer egy matematikus megkérMa már csodálkozunk, hogy a zsoltádezte Ratzinger bíborost, a késõbbi pá- rok mennyire dicsérik Istent a teremtett
pát, hogy mit tenne, ha a matematikával világ szépségében. Számunkra a terembizonyítanák, hogy nincs Isten. Ratzin- tett világ feloldódik a fizika, kémia vagy
ger az felelete, türelmesen kivárná, míg a a botanika törvényeiben. Pedig a rózsámatematikusok megtalálják a hibát szá- ban hiába analizálom a szirmok kémiai
mításukban. Az ész elvisz az Isten köze- összetételét. Szépségét nem a fizikával
lébe. De mikor hozzá közel jutunk, a le- vagy a kémiai alkotóelemeivel magyafátyolozott Isten elõtt megáll tudomá- rázhatom, hanem létével.
nyunk. Elégtelennek bizonyul az emberi
Mivel annyira ismerni véljük a teremész, mikor elér Istennek, a titkok titkának tett világot, már elfelejtünk csodálkozni.
közelébe.
Azt gondoljuk, hogy holt és tétlen anyag
Egyik görög írónál olvastam, ha az ál- vesz körül bennünket. Pedig egy megállatok ismernék Istent, saját képmásukhoz lás nélküli folyamat van körülöttünk,
hasonlónak gondolnák õt. Lehet, hogy ahol a billió és billió részlet mûködik
igaza van, mert az ember is ezt teszi. Az szüntelenül egymás mellett, egymást keemberi életbõl vesszük elképzelésünket. resztezve, és mégsem káoszt okozva, haEzt antropomorfizmusnak nevezzük. Az nem kozmoszt, egy rendezett világot.
Ószövetség istenábrázolása is ez. Isten a Bámulatba ejtõ szimmetria, rend és renparadicsomban (Ter 3,8) sétált az alkony dezettség mindenhol, semmi sem képez
hûvösén, ahogy az emberek sem a forró bonyodalmat, hanem csak fejlõdést.
napsütésben mennek sétálni.
Az életet három jelenség határolja el a
Isten fölségét a királyokéhoz hasonlítja, holt anyagtól: a növekedés, a szaporomert a keleti királyok valóban jól értettek a dás, és a külsõ hatások felfogása. Senki
pompához. A keresztények istenfogalma sem tudott eddig olyan gépet alkotni,
már sokkal fejlettebb volt, de azért a mû- ami magától, osztódás útján szaporodna,
vészetben, ha Isten ábrázolni akarták, vagy a külvilágot magához alakítaná.
többnyire szakállat adtak neki, mint Mi- Minden élõ szervezet egy bonyolult és
chelangelo is a teremtés képén.
mégis egységet képzõ alkotás. Egyetlen
Az ateisták a hamis istenképük miatt élõ sejtnek a szervezettsége nagyobb és
küzdenek Isten ellen, mert szerintük az Is- sokkal bonyolultabb, mint pl. New York
ten ilyen nem lehet. Pedig ezek az antro- nagyvárosé. Sokfélesége pedig összehapomorf leírások teljesen helytállóak. Is- sonlíthatatlan az élettelen világgal.
ten tulajdonságait csak emberi fogalmakKi tudná megmondani a világmindenkal tudjuk kifejezni. Ezért beszélünk az ségben a kvarkok, vagy csak az atomok
igazságos, haragvó Istenrõl. A modern számát. Pedig ezeket Isten nemcsak
természettudomány ugyanezt teszi. A fo- megalkotta, hanem számon is tartja, mint
galmakat, amelyeket nem látunk, az el- ahogy a mi fejünk hajszálai is meg vanképzelés megkönnyítése végett a körülöt- nak számolva.
tünk lévõ világból veszi.
Ez a mi teremtõ Istenünk.
Mi is használhatjuk emberi fogalmainÍgy jutunk el végül egy utolsó, az emkat, mikor mondjuk, hogy Isten jó, örök, beri gondolatvilág feloldhatatlan ellentigazságos, könyörületes, megbocsátó.
mondásához, hogy miért teremtette Isten
Milyen tehát az Isten? Szent Pál azt a világot. Miért hozott létre egy olyan viállítja róla, hogy a teremtett világból le- lágot, ahol a jó és a rossz között a meghet õt felismerni.
oszlás állandó. Miért akarta egyetlen is-

ÁLLAMI KITÜNTETÉST KAPOTT
TAMÁS JÓZSEF PÜSPÖK
Százesztendõs édesanyja is köszöntötte november 12-én a hetvenedik évét be töltõ Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt, aki a Magyar Érdemrend kö zépkeresztje kitüntetést is átvehette a tiszteletére rendezett ünnepségen.
Magyarország csíkszeredai fõkon - április 21-én szentelte pappá Márton
zulátusán Zsigmond Barna Pál fõkon - Áron püspök. Négy évig Medgyesen
zul – Áder János köztársasági elnök volt káplán, majd négy esztendeig Tûrmegbízásából – állami kitüntetést adott ben plébános. 1978-tól teológiai spirituát november 12-én, szerdán a hetven - ális, tanár. Szentszéki tanácsos, kanoéves Tamás József gyulafehérvári se - nok, majd pápai prelátus lett, 1994-tõl
gédpüspöknek. Az eseményen jelen pedig általános helynök.
voltak százéves édesanyja, testvérei,
Szent II. János Pál pápa 1996. decemrokonai és barátai mellett Jakubinyi ber 18-án nevezte ki valabriai címzetes
György érsek, Csallóközi Zoltán, Sem - püspöknek, illetve erdélyi segédpüspökjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ka - nek, püspökké szentelésére 1997. márcibinetfõnöke, valamint számos egyházi us 1-jén került sor Csíksomlyón.
és világi méltóság. A laudációt Szarka
(Gyulafehérvári Fõegyházmegye)
Gábor konzul mondta.
Tamás József a szé kelyföldi katolikus kö zösség megmaradásáért
és megerõsítéséért vég zett kimagasló szolgála táért a Magyar Érdem rend középkeresztje ki tüntetést vehette át. Ez az
utóbbi idõk legmagasabb
rangú elismerése, amit elsõ alkalommal adtak át
Erdélyben.
Tamás József püspök
1944. november 12-én
(Fotó: Csúcs Mária)
született Madéfalván. 1968. Ünnep – családi körben
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teni akaratát felosztani az emberek között részakaratokra. Miért nem elégedett
meg Isten saját magával, és miért nem
akart egyedül maradni. Az egész világ
létét magára vállalta, szenvedését éppúgy magán viseli, mint örömét.
Honnan jön a rossz a világba, erre
nem felel meg sem a matematika, sem a
fizika, sem a szociológia. Aki ezzel a
nyugtalanító kérdéssel akar csatázni, tegye le a fegyvert. Az emberi ész nem
tud erre felelni. Csak a kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy az ember nem ezért az
életért él a földön, hanem a titok miatt,
ami mögötte van. Az ember vándor két
világ között.
De azért az ember elõtt mégsincs elzárva, hogy ebbe a kérdésbe is behatoljunk. Úgy tanultuk, hogy Isten a szeretet,
azért alkotta ezt a világot. De ahol a természettudós hallgatásra kényszerül, ott
már csak a vallás tudja kifejezni magát
prófétái által. Ahol a próféta még költõ
is, az emberi érzelmeket szóval és hanggal juttatja kifejezésre. Aki ezt meg akarja élni, ne filozófiakönyvet vegyen kezébe, ne is azt olvassa, amit a matematikusok írtak. Ahol a természettudós hallgatásra van kötelezve, ott már csak a kinyilatkoztatás ad feleletet.
Ahol a kutató és a filozófus hallgatásra kényszerül, ott a kinyilatkoztatást
a próféta, a mûvész és a költõ tudja kifejezni. Néha nem is szavakkal, hanem
inkább csak érzelmek tolmácsolásával.
Hallgassák meg egyszer Beethoven kilencedik szimfóniáját, vagy a Missa
Solemnist! Megértjük, hogy az ember
vándor két világ között. Megsejtjük a
tanítást, hogy Isten a szeretet. Ezért
nem akart egyedül maradni, és azért alkotott egy világot anyaggal és élettel,
lélekkel és értelemmel, életörömmel és
szerelemmel. De megengedte a szenvedést és a halált, a bûnt és az emberi
botlást is.
De megértjük azt is, hogy a földön az
emberi lélek legnagyobb alkotása nem a
technika, hanem a természettudomány,
amely leírja a teremtõ Isten nagy gondolatait. Csak így értjük meg a teremtett világot, hogy kezdetben nem a káosz, nem
is az örök anyag volt, nem is az erõ vagy
az energia, hanem kezdetben volt az Ige.
Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
(Jn 1,1)
Gaál Jenõ SVD

„SZÁMOMRA...”
(Folytatás az 1. oldalról)

Ferenc pápa személyes elvárásai között
említi meg az óhaját, hogy az Egyház
örömteli arcot és Istentõl eredõ boldogságot
mutasson a világnak. Mindezt egy eredménycentrikus, egészségmániás és sikerorientált környezetben kell megvalósítani,
mely kizárja a gyengéket és a szegényeket.
Az Egyház ne a prozelitizmus (erõszakos
térítés – A szerk.), hanem a vonzereje révén gyarapodjék.
Nagy hangsúllyal szól a pápa a megszentelt élet prófétai jellegérõl, melynek jegyében a küldetése az, hogy felébressze a világot, tárja fel a rosszat, az
igazságtalanságot, és álljon a gyengék,
a védtelenek oldalán. (...) Elvárja a pápa a konkrét cselekedeteket a menekültek befogadása, a szegényekhez közelítés, a katekizmus kreativitása, az Evangélium hirdetése és a struktúrák karcsúsítása terén.
Ferenc pápa levele végén a világi hívekhez fordul. Azt kéri tõlük, keressék az
alkalmakat arra, hogy a megszentelt személyekkel együtt ünnepeljenek, és szolgáljanak. A pápa befejezésül a püspökökhöz fordul, és arra buzdítja õket, hogy törekedjenek elõmozdítani a különféle közösségek sajátos karizmáit, gyengédséggel és
szeretettel álljanak mellettük szenvedésük
és erõtlenségük helyzeteiben.
(Vatikáni Rádió)

IMASZÁNDÉK
Januárra
Egyetemes imaszándék: Hogy a különbözõ vallási hagyományokhoz tartozók és minden jóakaratú ember együttmûködjön a béke elõmozdításában.
Izajás jövendölése szerint a várva
várt Üdvözítõ a „Béke fejedelme” lesz
(Iz 9,5). Amikor pedig megszületik közöttünk ez az Üdvözítõ, a mennyei angyalok így énekelnek: „Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakarat embereinek.” (Lk 2,14) A
szentmise szövegét hallgatva hozzászoktunk, hogy e mondat második felét
így fordítsuk: „békesség a földön a jóakaratú embereknek”. A mai szentírástudósok többsége azonban azt mondja,
hogy a jóakarat szó e mondatban nem
az emberek jóakaratát, hanem az Isten
irgalmas, szeretõ jóakaratát jelenti. Azzal, hogy köztünk jelen van az Isten Fia,
visszavonhatatlanul kiárad az emberiségre Isten megbocsátó, szeretõ jóindulata. Ennek az isteni jóindulatnak a hálás befogadásából születik az emberek
szívében az egymás iránti jóakarat, és
ebbõl a jóakaratból következik a béke.
Hogyan is gyûlölhetnénk, bánthatnánk,
ölhetnénk meg embereket, ha hisszük,
hogy minden egyes ember olyan fontos
a Jóistennek, hogy értük odaadta az õ
Egyszülött Fiát.
Ezért az apostolok a legnyomatékosabban intették a keresztényeket, hogy az Istennel kiengesztelõdve, egymással is békében éljenek. „Isten nem a zûrzavar Istene,
hanem a békességé” – mondja Pál a korintusiaknak (1Kor 14,33). A római híveknek pedig így ír: „Amennyiben rajtatok
áll, lehetõség szerint éljetek békében minden emberrel” (Róm 12,18). A Zsidókhoz
írt levél szintén így buzdít: „Békességre törekedjetek mindenkivel” (Zsid 12,44).
E buzdítást azzal támasztják alá az
apostolok, hogy az Istent leveleikben, nemcsak egyszer, hanem hatszor is (1Tessz
5,23; 2Tessz 3,16; Róm 15,33; 16,20; 2Kor
13,11; Fil 4,9) a „béke Istenének” nevezik.
Az Efezusi levél Jézus Krisztusról
mondja, hogy „Õ a mi békénk” (2,14).
Ezt már megjósolta Mikeás próféta, aki a
Messiáskirályról írta nagy meggyõzõdéssel: „Õ lesz a béke!” (Mik 5,4)
Mert Jézus Krisztus maga a béke,
ezért mondja Szent Pál: „Krisztus békéje
uralkodjék szívetekben! Legyetek hálásak.” (Kol 3,15)
Ha a szívünkben Krisztus békéje uralkodik, fújhatnak a szelek, dühönghetnek
az orkánok, cikázhatnak a villámok, ezt a
krisztusi békét semmi meg nem zavarja.
Mert ez nem evilági értelmi okokból születõ béke, hanem az Isten békéje: „Isten
békéje pedig (...) megõrzi szíveteket és
elméteket Krisztus Jézusban.” (Fil 4,7)
Ezért az igazi keresztény ember csak a
béke elõmozdítója lehet.
Más vallások szent könyvei is gyakran
ajánlják a békét. Mai vallási vezetõik közül is sokan a békét hirdetik. A buddhista
vallású japánok is lelkesen megtapsolták
II. János Pál pápát, amikor az atombomba ledobásának helyén, Hirosimában
mondott beszédét e szavakkal kezdte:
„Soha többé ne legyen háború.” Az Egyesült Nemzetek Szövetségének közgyûlésén
pedig, ahol a lekülönbözõbb vallások követõi vannak jelen, szintén lelkesen megtapsolták VI. Pál pápát, amikor õ is, mély
meggyõzõdéssel, ugyanezt mondta: „Soha többé ne legyen háború!”
Sajnos, vannak olyan vallási vezetõk
is, akik Isten nevében erõszakot hirdetnek és gyakorolnak. Ferenc pápa kérte
nyomatékosan, hogy ez soha többé meg
ne történjék. Ezért kérjük mi is imáinkban Istenünket, hogy árassza ki mindenkire Szentlelkét, azt a Szentlelket, kinek
„gyümölcse” a szeretet, öröm és béke.”
(Folytatás a 4. oldalon)
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FERENC PÁPA STRASBOURGBAN ÉS TÖRÖKORSZÁGBAN
Ferenc pápa november 25-én az Európai Parlamentben és az Európa Tanács- konferencia elnöke az isztambuli nuncinál tett látogatást Strasbourgban, majd kétnapos római tartózkodás után Tö- atúrán november 29-én délután. Ruggerökországba indult, ahol Ankarát és Isztambult kereste fel. A strasbourgi láto - ro Franceschini érsek, a török püspöki
gatás kifejezetten az európai intézményeknek szólt: a Szentatya reflektálni kí - konferencia elnöke köszöntõjében felvánt a földrész jelenlegi helyzetére, a törökországi pápalátogatás fõ célja az idézte a pápa szavait: „Nem nyugodhaökumenikus párbeszéd volt.
tunk bele a keresztények nélküli KözelA Szentatya november 25-én Stras- gatott a Hagia Szophia múzeumba, a Kelet gondolatába (…)” Ez a saját, és a
bourgban az Európai Parlament (EP) ülé- Kék mecsetbe, szentmisét mutatott be a különbözõ rítusú török katolikus egyhásét és az Európa Tanácsot kereste fel, és helyi katolikus közösségnek, majd Bar- zak pásztorainak imája is. Egyben sok
mindkét helyen beszédet mondott. Útjára tholomaiosz pátriárkával ökumenikus ezer ember hangját kifejezi, akik ugyan
elkísérte Erdõ Péter bíboros, az Európai imát végzett a fanari Szent György patri- nem látták személyesen a pápát, de szePüspöki Konferenciák Tanácsa elnöke.
arkális templomban.
retettel hordozzák szívükben – mondta
Ferenc pápa strasbourgi látogatásának
A pápa elsõ útja Atatürk mauzóleu- az érsek, átadva a pápának a távoli hívek
elsõ állomásán ellátta kézjegyével „Fran- mába vezetett, ahol virágkoszorút helye- – a keleten élõ örmények, a délen élõ
ciscus” az Európai Parlament vendégköny- zett el Atatürk síremlékénél.
szírek és az iraki káld menekültek, tovét. Olaszul a következõ üzenetet hagyta:
Ezután az elnöki palotában találkozott vábbá az anatóliai kripto-keresztények, a
„Kívánom, hogy az Európai Parla- az államfõvel, a miniszterelnökkel és az Földközi-partvidék európai lakói, a fement mindig olyan székhely legyen, ahol állam más vezetõ képviselõivel. Az elnöki kete-tengeri görögök és szlávok, valaaz Unió minden tagja közremûködik ab- palota vendégkönyvében aláírásával mint az észak-keleti iráni menekültek, ilban, hogy Európa – múltjának ismereté- együtt rövid üzenetet is hagyott: „A
ben – bizalommal tekintsen a jövõbe, Mindenható adjon békét és jólétet a
hogy reménnyel tudja megélni a jelent.” szeretett török népnek. Az ország
Strasbourgi látogatásának második fe- egyre inkább legyen a kultúrák és
lében az Európa Tanács parlamenti gyû- civilizációk közötti békés együttlésének és az Emberi Jogok Európai Bíró- élés helye.”
ságának tagjaihoz intézett beszédet, akik
A Török Vallásügyi Hivatalban
szinte az egész kontinenst képviselik.
annak elnöke, Mehmet Görmez foBeszéde végén kijelentette, hogy a gadta Ferenc pápát. A Szentatya beSzentszék tovább kívánja folytatni az szédében hangoztatta: a vallási veegyüttmûködést az Európa Tanáccsal. zetõk kötelessége, hogy fellépjenek
Egyfajta „új agorát” kell kialakítani, az emberi méltóság és jogok megahol minden civil és egyházi csoport sza- sértése ellen. Az emberi élet szent,
badon szembesítheti nézeteit az állás- ezért a vallási indokból elkövetett
pontok sokszínûségében, amelyet az erõszakot a leghatározottabban el
igazság iránti vágy és a közjó építése hat kell ítélni, mert a Mindenható az élet
át. A kultúra mindig a kölcsönös találko- és a béke Istene. Az Istent imádók- Látogatás a Kék mecsetben
zásból születik, amelynek célja, hogy nak testvérként kell együtt élniük.
ösztönözzön az intellektuális gazdagságSzombaton délután Ferenc pápa az isz- letve a szíriai határon élõ arab keresztéra és a kreativitásra. Ferenc pápa annak a tambuli Szentlélek-székesegyházban szent- nyek – ölelését.
A fanari Szent György-székesegyházreményének adott hangot, hogy Európa misét celebrált. A Szentatyát Louis Pelâtre
ban
került sor szombaton délután az ökuújra felfedezi történelmi örökségét és püspök, isztambuli apostoli vikárius és
menikus
imádságra Ferenc pápa és I.
gyökereinek mélységét, felvállalva pár- Nicola atya, a plébános fogadták. A szerBartholomaiosz
konstantinápolyi pátribeszédet folytató sokszínûségét, és újra tartáson, amelyen jelen volt I. Bartholoárka
között.
A
szertartás során imák
rátalál a fiatal lelkületre, amely termé- maiosz ökumenikus pátriárka is, örmény,
hangzottak
el
a
pápáért,
a pátriárkáért és
kennyé és naggyá tette.
török, káld rítusú arám, szír-török, olasz,
Isten
szent
egyházainak
egységéért. Az
francia és spanyol nyelven hangzottak el
A Szentatya Törökországban
ökumenikus
pátriárka,
majd
Ferenc pápa
az olvasmányok és az imák.
Háromnapos törökországi látogatása
intézett beszédet a jelenlevõkhöz, majd
Katolikus közösségek
során Ferenc pápa elõször az ország velatinul együtt imádkozták a Miatyánkot.
zetõivel találkozott Ankarában novem„Várjuk egy következõ látogatásra is”
A Szentatya hálát adott Istennek
ber 28-án, másnap Isztambulban elláto- – köszöntötte a pápát a török püspöki ezért a találkozóért, illetve törökor-

szági apostoli útjáért. Köszönetet
mondott Bartholomaiosz pátriárkának a testvéri fogadtatásért. Mint
mondta: „Érzem, hogy örömünk nagyobb, mert a forrás túlmutat rajtunk,
nem elkötelezettségünkbõl és fáradozásainkból ered, hanem abból, hogy
közösen ráhagyatkozunk Isten hûségére (Zak 8,9).
Ortodox liturgia
Vasárnap délelõtt a pápa találkozott
a törökországi fõrabbival, Isak Halevával. Törökországban 25 ezer zsidó
él, elsõsorban Isztambulban és Izmirben. Haleva rabbi XVI. Benedek pápával is találkozott Isztambulban 2006.
november 30-án.
Ezt követõen a Szentatya Szent
András apostol ünnepén liturgián vett részt a fanari Szent
György patriarkális templomban. A szertartás során I. Bartholomaiosz és Ferenc pápa beszédet mondtak, majd ökumenikus áldást osztottak – a pápa
latinul, az ortodox pátriárka
görögül –, végül pedig közös
nyilatkozatot írtak alá.
Délután a Szentatya a nunciatúra kertjében köszöntötte a
szalézi oratórium közel ötven
diákját. A fiatalok, akikkel a pápa találkozott, Törökországból,
illetve a Közel-Kelet és Afrika
számos országából valók. Lelkipásztori ellátásukat hat szalézi
szerzetes végzi.
A pápa hangsúlyozta: osztozik szenvedésükben. „A szenvedés a konfliktusok és a háborúk következménye, amelyek sosem jelentenek megoldást a
problémákra, sõt újabbakat teremtenek” – mutatott rá.
A pápa a hivatalos programon kívül
meglátogatta a súlyos beteg Mesrob
Mutafian konstantinápolyi örmény
pátriárkát.
Ferenc pápa november 30-án este érkezett vissza Rómába.
Vatikáni Rádió

TANÚSÁGTÉTEL ISTEN SZERETETÉRÕL
Kezdetét vette a megszentelt élet éve
A szerzetesek és a megszentelt életet más formában választók által megélt
evangéliumi tanácsok, a szegénység, a szüzesség és az engedelmesség olyan jelek,
amelyek irányt mutatnak az emberiség életének – mondta Erdõ Péter a Szent
István-bazilikában.
Az advent elsõ vasárnapján bemu- mi méretû bûnökbõl is egyedül az irtatott szentmisén, mely a Ferenc pápa galmas Isten tudja kiszabadítani az emáltal a világegyház számára meghirde- beriséget.
tett tematikus év magyarországi megAz evangéliumi tanácsok vállalásával
nyitása volt, jelen voltak a Magyaror- megszentelt élet esztendejének témájára
szágon mûködõ szerzetesrendek és a áttérve Erdõ Péter hangsúlyozta, a szemegszentelt életet élõk más közössé- génység, a szüzesség és az engedelmesgeinek képviselõi. Erdõ Péter bíboros- ség olyan jelek, amelyek irányt mutatnak
sal koncelebrált Peter Turkson, az az emberiség életének. Ezek olyan viláIgazságosság és Béke Pápai Tanácsa gító fények, amelyek a mindennapi élet
zûrzavarán túlról, a túlsó partról, Isten
elnöke.
Erdõ Péter advent kapcsán arról be- békéjének és dicsõségének világából raszélt: fel kell ismernünk, hogy szüksé- gyognak. A bíboros egyúttal kiemelte:
günk van Isten irgalmára, ekkor tud- az Egyház egy és egyetlen, így tehát a
juk megélni a karácsonyt is úgy, mint szerzetesek élete és munkája szerves réa bûntõl megszabadító Isten irgalmá- szét alkotja a helyi egyházak és a világnak ünnepét. Erre pedig nemcsak egyház életének.
egyéni bûneink miatt van szükség, haA szerzetesi hivatás nem valamilyen
nem azért is, mert „van egy nagy, vi- részleges érték kizárólagos követése,
lágtörténelmi bûn, amit az emberiség hanem tanúságtétel a végsõ, nagy és
görget magával, és ami elhatalmasod- egyetemes egységrõl és harmóniáról:
ni látszik rajta”.
Isten szeretetérõl és feltétlen uralmáról
A gazdasági életben is sokszor azt életünk és az egész világmindenség feérezzük, hogy a bûn struktúrái uralkod- lett – hangsúlyozta a fõpásztor. A kenak az emberiség felett, hogy más resztény szerzetesség különösen szoros
irányba sodor az elvont gazdasági kapcsolatot jelent a történeti Jézus
ésszerûség, mint amerre az ember mél- Krisztussal, aki az Atya iránti engedeltósága és szükségletei érdekében ha- mességbõl adta életét, aki szegénységladnunk kellene – tette hozzá a fõpász- ben élt, és szerette – nem csak segítette,
tor, aki Ferenc pápának az Európai Par- hanem szerette – a szegényeket, és aki
lamentben elmondott beszédére is utal- minden hiteles történelmi forrás tanúsáva hozzátette, hogy ezektõl a társadal- ga szerint tisztaságban élt – fogalmazott

Erdõ Péter. – Ezért a keresztény tisztaság eszménye nem pusztán valamilyen
aszketikus elmélet, hanem magának Jézus Krisztusnak a követése.
A bíboros a megszentelt életet élõk
magyarországi körülményeit röviden
felvázolva beszélt arról, milyen nehézségekkel szembesültek a szerzetesrendek a
kommunista idõkben, s hogy azóta tovább csökkent a szerzetesek száma. Kiemelte, nekik is szól Ferenc pápa minden
hívõnek szánt útmutatása, hogy menjenek el a perifériákra.
Lehet szó a társadalom perifériájáról, de
lehet szó földrajzi értelemben is a peremkerületekrõl. Akár az ország hátrányos
helyzetû vidékeit, akár Budapest perifériáit tekintjük, valódi szükség van a jelenlétünkre – figyelmeztetett a fõpásztor.
A szentbeszédet követõen Erdõ Péter
bíboros meggyújtotta a tematikus esztendõt jelképezõ gyertyát, és ezzel megnyitotta a megszentelt élet évét.
A szentmise végén Labancz Zsolt, a
Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának
elnöke elmondta, a szerzetesek szeretnék,
ha hivatásuk egyre teljesebb megéléséhez
vezetne ez az év.
A 2016. február 2-ig tartó megszentelt
élet évében három kiemelt programra
kerül sor, mondta Ulrik M. Monika
SSND, az év koordinátora a megnyitó
szentmisét követõ sajtótájékoztatón.
2015. április 25-én rendezik meg a
megszentelt életet élõk találkozóját és zarándoklatát Mátraverebély-Szentkúton.

2015. szeptember 18–19-én Budapesten szabadtéri rendezvény formájában
mutatkoznak be a magyarországi szerzetesrendek, színes, izgalmas és változatos
programok keretében.
2015. november 14-én konferenciát
rendeznek a Sapientia Nap keretében – A
szerzetesi élet teológiája; Az egyén és
közösség; Merre hívja ma a Lélek a szerzetességet? – témakörökben.
Az országos, kiemelt rendezvényeken
túl az egyházmegyei szintû, és az egyes
rendek saját keretein belül is zajló eseményekrõl a megszentelt élet éve honlapján, a szerzetesek.hu honlapon tájékoztatnak.
***
Teljes búcsú nyerhetõ
a megszentelt élet évében
Az Apostoli Penitenciária teljes búcsút engedélyez a szokásos feltételek
mellett (szentségi gyónás, szentáldozás,
ima a Szentatya szándékaira) a megszentelt élet intézményei tagjainak, és azon
hívõknek, akik valódi bûnbánatot tartanak, és a szeretet szelleme vezérli õket.
Teljes bûnbocsánatot nyernek, és azt felajánlhatják az elhunytak tisztulás állapotában lévõ lelkéért is:
– Rómában, valahányszor részt vesznek nemzetközi találkozókon vagy a
Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának
naptárában rögzített rendezvényeken.
(Folytatás a 6. oldalon)
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Gyerekeknek

HALLGASD A CSENDET!
Január elején sokan nagy, hangzatos
fogadalmakat tesznek, hogy mit fognak
másként csinálni az új esztendõben. Aztán persze ezekbõl az ígéretekbõl nem
sok minden valósul meg… Te is jártál
már így? Én kiskoromban mindig megfogadtam, hogy ezentúl rendet tartok az
íróasztalomon, és lám, most is, amikor e
sorokat írom, körülöttem szanaszét hevernek a cetlik, jegyzetek, papírok…
Vannak azonban olyanok, akik egészen másféle fogadalmakat tesznek (nem
is újévkor), és ezekhez egész életükön át
szigorúan ragaszkodnak. Hogy mik ezek
a fogadalmak? Szegénység, tisztaság, engedelmesség. Szentatyánk, Ferenc pápa a
most kezdõdõ évet a számukra hirdette
meg: idén egy kicsit jobban a figyelem
központjába kerülnek ezek a szerény, közösségben, de mégis visszavonultan élõ
emberek. Õk a szerzetesek. Talán már te
is találkoztál velük, hiszen vannak tanító
szerzetesek, vagy éppen idõseket, beteg
embereket ápoló szerzetes nõvérek.
Jó néhány éve, amikor még mindketten kisiskolások voltunk a testvéremmel,
gyakran játszottuk egy játékot. Ha éppen
kaptunk valamilyen feladatot a szüleinktõl, például elvinni egy levelet a postára,

akkor úgy döntöttük el, melyikõnk menjen, hogy leültünk egymással szemben,
és csendben kellett maradnunk. Aki elõször megszólalt, az mehetett a postára…
No persze nem ám csak úgy ültünk, mint
két mozdulatlan szobor, hanem mindenféle vicces grimasszal és mutogatással
próbáltunk a másikból egy-egy hangot
elõcsalogatni. Én voltam a kisebb, úgyhogy legtöbbször én veszítettem…
Kérdezhetnéd, hogy hogyan kapcsolódik ez a történet a szerzetesekhez. Van
a szerzetesrendek között egy, amelynek
a tagjai épp azt a fogadalmat tették, hogy
nem szólalnak meg. Magányosan, a saját, egyszemélyes kis szobájukban élnek,
sokat imádkoznak, és még egymáshoz
sem szólhatnak – illetve csak bizonyos
alkalmakkor. Õk a karthauziak. Biztosan
nem lehet egyszerû megtartani ezt a fogadalmat, de õk hiszik, hogy így kerülhetnek a legközelebb Istenhez.
Tegyél te is egy fogadalmat! Minden este, lefekvés elõtt maradj csendben tíz percig, mondj el magadban egy imát, és csak
figyelj! Hallgasd a csendet! Lehet, hogy
nem leszel sosem (karthauzi) szerzetes, de a
csendben te is meghallhatod valaki hangját!
Kovács Péter

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (5.)
A mormonok olyan keresztény közösségnek tartják magukat, amely nem szakadással, hanem egy új kinyilatkoztatással akarja visszaállítani az eredeti tant és
gyakorlatot. Szerintük az elsõ 12 apostol
halála után a kereszténység elvesztette a
kinyilatkoztatás egy részét, és eltévelyedett. A mormon egyház történetét írja le
a Mormon könyv, amely éppen olyan kinyilatkoztatás lenne, mint a Biblia, sõt
ennek teljességét közli. Ezért áll a mormonok hitvallásában, hogy hisznek „a
Bibliában, amennyiben az helyesen van
lefordítva.”
Az arany lemezek Amerika õslakóinak a bibliáját tartalmazzák, és ezer év
történetét ölelik fel: Kr. e. 600-tól Kr. u.
421-ig. Különbözõ szerzõk: Nefi, Enosz,
Moziás stb. írták. Azt állítják, hogy már
a bábeli torony építése után kivándorolt a
zsidó Járed és törzse Amerikába. Késõbb
két ellenséges nép lett leszármazottaikból, akik a Cumera-dombon ádáz harcot
vívtak egymással. Egy második zsidó
bevándorló csoport, Lehi vezetésével,
nem sokkal e csaták után, szintén elérte
Amerika partjait és rézlemezeken vitték
magukkal Mózes öt könyvét, továbbá a
zsidók történetét Cidkija, Juda királyságának kezdetéig, valamint az addigi prófétai írásokat és a Jeremiás szájából elhangzott jóslatokat. Az új bevándorlók is
két népre szakadtak, a lámánitákra és a
nefitákra. Az elsõk rossz életet éltek és
ezért büntetésbõl rézbarna lett bõrük színe; õk az indiánok õsei. A második csoport jobb utat követett: nekik jelent meg

feltámadása és végleges mennybemenetele elõtt Jézus. Állítólag az Úr három alkalommal jelent meg az egész népnek,
csodákat mûvelt és oktatta õket. Ezek
után a nefiták és a lámániták megtértek
Jézushoz, de 200 év múlva ismét régi állapotukba süllyedtek vissza, míg kb. 400
évvel Krisztus után a lámániták egy
újabb Cumera-dombi csatában kiirtották
a nefitákat. Mormonnak és fiának,
Moroninak sikerült azonban befejezni az
addigi eseményeket rögzítõ írásokat,
Moroni elrejtette ezeket a lemezeket,
amelyeket állítólag ifj. Joseph Smith talált meg.
A Mormon könyv tehát Isten szava?
Semmiféle tudományos, pl. archeológiai alapja nincs annak, hogy jarediták,
nefiták, lámániták és a mormon könyvben említett egyéb zsidó törzsek, családok léteztek volna. Azt tudjuk, hogy
Jeruzsálem és Jerikó létezõ bibliai városok, de nem tudjuk, hogy hol volt Zarahelma és Bountiful, a Mormon
könyvben említett helységek. Annak
sincs semmi történeti alapja vagy tárgyi bizonyítéka, hogy Jézus feltámadása után Amerikában is járt, és ott megjelent volna több ezres tömegeknek.
Azt, hogy mennyire lehet hitelesnek
nevezni a könyv eredetére vonatkozó
állításokat, nem lehet ellenõrizni. A
többi már emberi fantázia, amire nem
lehet sem hitet, aztán még egy egyházat felépíteni.
(Folytatjuk)
János atya Londonból

IMASZÁNDÉKOK

egész Európában gombamódra szaporodó bencés, ciszter és premontrei monostorok sugározták a hitet, a mûveltséget és
a magasabb szintû emberi életet az újonnan megtért népek között. Amikor a 16.
században az európaiak tengerjáró hajóikon felfedezték az Európán kívüli földrészeket, a felfedezõkkel együtt mentek oda
a domonkos, ferences, Ágoston-rendi és
jezsuita szerzetesek, akiket nem a pénzvagy hatalomvágy hajtott, hanem Isten
dicsõségét és a világ népeinek üdvösségét
kívánták szolgálni. Amikor a 19. században szinte az egész földkerekség Európa
hatása alá került, a régi szerzetesrendek
mellett számos újonnan alakult szerzetesrend tagjai vitték a hit fényét és Krisztus
szeretetét mindenhová.

(Folytatás a 2. oldalról)

Evangelizációs imaszándék: Hogy
ebben az esztendõben, melyet a meg szentelt életnek szentelünk, a szerze tesek és a szerzetesnõk újra felfedez zék a Krisztus-követés örömét, és
buzgón vegyenek részt a szegények
szolgálatában.
Az ókor végétõl kezdve leginkább a
szerzetesek terjesztették a nem keresztények között Krisztus Evangéliumát. A
népvándorlás korában a bencés, ír és
bazilita szerzetesek rajzottak szét az Európába beáramló népek közé, hogy életük
kockáztatásával hirdessék Krisztust. Az
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A nagybecskereki székesegyházban
A nagybecskereki székesegyházban 2014. november 29-én délelõtt az egyházmegye fiataljaival közösen gyújtotta meg az adventi koszorún az elsõ gyertyát
Német László nagybecskereki megyéspüspök.
2012-ben élõ betlehemet szerveztek
Bókán, és annak sikerességén felbuzdulva immár második éve hívták meg a fiatalokat erre az ünnepségre a székesegyházba, amelynek keretében a Nagybecskereki Egyházmegyébõl érkezõ hittanos
csoportok saját elképzelésük szerint jelenítették meg Jézus születésének történetét. Székelykevétõl Törökkanizsáig összesen 23 csoport mutatkozott be, magyar és
szerb nyelven adtak elõ sok-sok verset,
megzenésített verset, dalt – közöttük saját
szerzeményt is –, továbbá volt kórusmuzsika, és bemutatásra került több jelenet is. Ünnep a székesegyházban
A rendezvényen közremûködött az egyházmegyei Szent András Evangelizációs bánosaik, papjaik. A rendezvény véIskola is, akik néhány dallal járultak hozzá gén mindannyiukat egy közös agapéra
hívta meg a templomudvarba a püspök
az ünnepséghez.
A fiatalok mintegy 370-en voltak, atya.
(Vajdaság Ma)
akiket elkísértek hittantanáraik, plé -

RÓMÁBAN A DOROGI IKON
Rómában 2014-ben is megrendezték
(lapzártánk után) a Cento Presepi, azaz a
Száz jászol elnevezésû kiállítást, amely
2014. november 27-tõl 2015. január 6-ig
a Santa Maria del Popolo-bazilikával
szemben található Sala del Bramante
kiállítóteremben volt látható.
A mozgalom 1976-ban indult el Olaszországban, azzal a céllal, hogy a betlehemi
jászol karácsonyi jelképként újra visszakerüljön az emberek otthonába az egyre divatosabbá váló karácsonyfa mellé. A jászol
nemcsak a béke és a testvériség jelképe, hanem Krisztus születését is szimbolizálja. A
kiállítás missziós célokat is szolgál, hiszen a
Rómába látogató külföldiekkel és a nem
keresztény vallású emberekkel is szeretné
megismertetni Krisztus üzenetét.

Nemcsak Olaszországból, de 5 kontinens kb. 25 országból érkeztek pályamûvek, mintegy 50 db külföldrõl, az idén
egyik közülük a hajdúdorogi betlehem.
A messzi Rómában nem sokat tudnak
Magyarországról, Hajdúdorogról pedig
még kevesebbet. Nem tudják, hogy van
egy iskola, s benne néhány tehetséges és
kitartó ember, akik szebbnél szebb ikonokat, tûzzománcokat, rézkarcokat készítenek. A hajdúdorogi betlehemet Monostory Viktória tanárnõ és ügyes csapata: Pogácsás Zsuzsa, Sási Mária és Sási
Péter készítette. Az általuk alkotott jászol tulajdonképpen egy al secco technikával készült, 60 x 80 centiméteres karácsonyi ikon.
(Hajdúdorogi Egyházmegye)

ZUHANYZÓ HAJLÉKTALANOKNAK
November 17-én kezdõdtek a zarándokok fürdõjének felújítási munkálatai a
Vatikánban, melynek során kialakítanak
egy olyan részt is, ahol a hajléktalanok
zuhanyozhatnak. A pápai fõalamizsnás
kérésére néhány római plébánia is felszerelt zuhanyzókat.
„Atyám, nem mehetek el veled étterembe, hiszen büdös vagyok” – mondta
Franco, egy rendezetlen szakállú, cserzett
bõrû szárd hajléktalan a pápai fõalamizsnásnak. Egy októberi napon ugyanis
Konrad Krajewski érsek vacsorára hívta,
hogy megünnepeljék a születésnapját.
Krajewski érsek megértette, milyen fontos ez a probléma, és azonnal intézkedett
is. A zarándokok fürdõjében – amely a
Szent Péter tér kolonnádjai alatt található
– három zuhanyzót alakítanak ki a bazilika körül élõ hajléktalanok számára.
A lengyel származású Krajewski, akit
egyszerûen csak Corrado atyának szólít

mindenki, már évek óta rendszeresen visz
ennivalót a hajléktalanoknak. Ferenc pápa éppen ezért választotta õt erre a feladatra, a fõalamizsnás szerepére. Az a
dolga, hogy élelmet és kisebb anyagi segítséget vigyen a rászorulóknak. Õ maga
így meséli el azt az októberi napot, amikor a zuhanyzó ötlete megszületett: „Kijöttem a Santo Spirito-templomból, ahol
gyóntatni szoktam. A Via della Conciliazionén összetalálkoztam Francóval, egy
hajléktalannal. Elmondta, hogy aznap lett
ötvenéves, és tíz éve él az utcán.” Az érsek meghívta vacsorára egy étterembe, de
Franco azt válaszolta, nem mehet, mert
büdös. „Mégis elvittem. Egy kínai étterembe mentünk. Vacsora közben elmagyarázta nekem, hogy a hajléktalanok
Rómában mindig találnak maguknak valami ennivalót. Amire viszont valóban
szükségük lenne, az a fürdési lehetõség.”
(Vatican Insider)

Az Amerikában, Afrikában, Ázsiában
újonnan születõ keresztény közösségek
körében, az ott született hívek közül is hívott nemsokára a Szentlélek férfiakat és
nõket a szerzetes életre. A szemlélõdõ
szerzetes közösségek is virágozni kezdtek: például Japánban öt nõi karmelita
kolostor, két férfi és három nõi trappista
kolostor is létezik, és a szerzetesek és
szerzetesnõk imájukkal segítik az Egyház
munkáját. A tanító férfi és nõi rendek pedig felépítettek egy hatalmas iskolahálózatot, az óvodáktól kezdve egészen az
egyetemekig, hogy a keresztény humanizmus szellemében neveljék az ifjúságot. Ezekben az országokban a kórházak, lepratelepek, orvosi rendelõk, öregotthonok sokasága is nagyrészt a szerze-

tesek áldozatos szolgálata révén alakult
meg és mûködik ma is.
Az utóbbi években, sajnos, csökkent a szerzetes életre vállalkozók száma, és ez a világmisszió számos intézménye számára nehézséget okoz. Az
öreg szerzetesek és szerzetesnõk, akik
egész életüket önzetlenül messzi földön élõ fiatalok, szegények és betegek
szolgálatában töltötték el, az Úristenhez költöznek, és helyük bizony gyakran betöltetlen marad.
Ezért nagyon fontos, hogy kérjük
imáinkkal az Úristent, hogy hathatósan
hívjon fiatalokat arra, hogy mindent elhagyva Krisztust kövessék, és az õ küldetésében járják be a világot.
Nemeshegyi Péter SJ
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Floridai levél

CSODAKERT
A Csodakert, nevén nevezve a The
Butchard Gardens, a Kanada dél-nyugati, illetve az USA észak-nyugati csücskétõl hajóval vagy repülõgépen elérhetõ
Vancouver-sziget ékessége. Históriája és
ritka szépsége megér egy utat, ha a szerencsés éppen a „közelében” jár. Én egy
baráti látogatás során ezekhez tartoztam.
Nem bántam meg, már az odavezetõ hajóút miatt sem. A tengerben rejtõzõ hegyek kibújó csúcsai közötti hajóút miatt
sem. (A hajó kapitányának nagyon jól
kell ismernie ezt a különös labirintust.)
A Butchard Gardens keletkezését
Mécs László gondolatával jellemezhetem a legjobban: „…vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld…” – a több
mint százéves „mû” ugyanis eredetileg
„vadócnak”, vagyis cementbányának
indult.
A múlt század elején Robert Pim
Butchard a kanadai cementgyártás pionírjai közé tartozott. Megfelelõ nyersanyag után kutatva jutott el Vancouver
szigetére, ahol feleségével és két leányával letelepedett.
A cementgyártáshoz szükséges nyersanyagot hatalmas kocsikon szállították a
hajóállomásra. (A lovakról a muraköziek
jutottak az eszembe.) A munkával jól haladtak. Egyre szélesedett és mélyült a
„gödör”, amit Butcher felesége, Jennie
nagy érdeklõdéssel figyelt. Az üres tér
ugyanis erõsen foglalkoztatta a fantáziáját. Elképzelte, amint a telep munkásainak bekapcsolásával gyönyörû kertet teremt belõle. És mivel Jennie a tettek józan embere volt, és tudta, a tudása kevés
a nagy terv megvalósítására, felkérte egy
közismert, híres kertész segítségét.
Nagy körültekintéssel láttak a munkához, elõbb azonban meg kellett oldani
a legalapvetõbb problémát. Pótolni kellett a cementgyártáshoz kiaknázott földet. S ettõl kezdve a lovaskocsik nem ismerték az üresjáratot. Míg egyik útjukon
cementet, a másikon a kertnek való jó
földet szállították. Jennie elsõ kis kertje
egy rózsatõbõl és egy sor szagosbükkönybõl állt. Majd a gödörben dolgozó
munkások segítségével megteremtette a
Csodakert elsõ részét, a Japán-kertet.
És mivel a kitermelt földet teljesen soha
nem pótolták, a „kerítést” a gödör körüli csupasz föld képezte. Ez azonban nem
sokáig maradt így. Gyönyörû futókkal
borítottak be mindent. S a barátságos,
enyhe klímán a „fal” harmonikusan beolvadt az egészbe.
A Butchard Gardens 2004-ben ünnepelte létezésének századik évfordulóját, a
„Száz éve virágzásban” mottóval. Természetesen bekerült Kanada történelmi
jelentõségû intézményei közé. Külön varázsa, hogy az év minden napján nyitva
van, és hogy virág- és növénydíszét az évszakokhoz igazítják. Így például a „Tavasz prelûd” érdekessége a házakban áttelelõ, virágzó növények pompája. Minden idénynek megvan a maga szépsége,
varázsa. A bársonyos, csillagos, illatdús
nyári esték; az õszi színpompába öltözött
kert, a havas táj és növények… Bármikor
is érkezik a szerencsés vendég, ritka élményben van része. Zavaros világunkban
a szépség és béke oázisában „kinyújtózkodhat a lelke”.
Bitskey Ella, Sarasota

Adjad, Uram Isten, hogy ne csak
jóakaróimat,
de teéretted ellenségimet is
szeressem,
és a te szent Fiad példáját
követvén,
imádkozzam tiszta szívvel
gonosz akaróimért.
(Pázmány Péter imádságából)
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A KÁRPÁT-KARÉJ VÁNDORAPOSTOLA
Emlékantológia Jáki Sándor Teodóz tiszteletére
A Vándorapostol címû
kötet felelõs szerkesztõje
Cs. Varga István irodalomtörténész, egyetemi tanár, Jáki Sándor Teodóz
tanítványa, a kötet szerzõi
közül Várszegi Asztrik
püspök, fõapát; Kukorelli
István, a Bencés Diákszövetség elnöke; Kozma Imre, a Máltai Szeretetszolgálat vezetõje és Polgár
Tibor András bencés
öregdiák, a könyv kiadásának felelõs gondozója
részvételével mutatta be a
közel száz emlékezõ írást
tartalmazó antológiát a
budai Szent Margit Gimnázium dísztermében. A
kiadvány tisztelgés a keresztény és magyar értékek mellett elkötelezett, a
Kárpát-medencei magyarság körében vándorapostolként missziós munkát
vállaló, a csángómagyarok megmentéséért évtizedeken át küldetésben járó, búcsúi zarándokútjaikat vezetõ páter elõtt –
hangzott el.
Bevezetésként a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem Népzene Tanszékének hallgatói énekeltek õsi magyar és csángó népénekeket Vakler
Anna tanárnõ vezetésével. Közremûködött egy
pusztinai származású csángó fiatalember, Kovács
Krisztián. Majd felhangzott Nagy Gáspár verse
Barkó Gábor Ágoston
bencés atya tolmácsolásában, melyet a költõ Jáki
Teodóz 75. születésnapjára írt.

A kötet tengernyi szeretetet sugároz – mondta
Várszegi Asztrik fõapát.
Azok az értékek, amelyeknek Teodóz atya éltetõje, kutatója volt, minden
bizonnyal tovább élnek
tisztelõinek körében is. A
fõpásztor felidézte elsõ találkozásait a tavaly elhunyt atyával, akinek a
soproni bencés templomban gyermekként ministránsa lehetett. Emlékezett
a lobogó lelkesedésû fia-

Várszegi Asztrik fõapát
tal szerzetesre, aki kedves
humorral, de következetes hûséggel nevelte tanítványait az énekes-zenés
liturgia szeretetére, a népénekek megbecsülésére.
Gyõrött a Jáki fiúk szülõházán emléktáblát helyeznek el nemsokára (mindhárman – Zénó, Szaniszló, a késõbbi tudós, Templeton-díjas és Teodóz – a
bencés rend tagjai voltak).
Mindhárman a szerzetesi
reform elkötelezett híveként neveltettek és szolgáltak életük során – mutatott rá.

A könyv kiváló jellemrajzot ad Teodóz
atyáról, a rendületlen
szívû vándorról, a nagy
betûs Tanár Úrról, akinek legjelentõsebb tette
volt, hogy a világ nyilvánossága elé vitte Európa
egyik legelhagyatottabb,
magyar kisebbségének,
a csángóknak ügyét –
emelte ki Kukorelli István professzor. Felismerte, hogy a népi vallásosságnak, az egyházi
népéneknek milyen nagy
jelentõsége van a kisebbségi magyar közösségekben a nemzet megtartásában. Missziója nem
szûkült le a csángó földre. Modern kori Julianus
barátként a történelmi
Magyarország lett a kolostora.
Kozma Imre atya is
tanítványa volt a páternek, s késõbb „csángáló
testvére” is lehetett Erdélyben, Moldvában –
mondta –, s õ maga is segíthette a csángók ügyének jobbra fordulását. A
páter példát ad az apostolkodásra minden magyarnak – mutatott rá.
A könyvpremieren
az MVSZ elnöke, Patrubány Miklós is méltatta Teodóz atya munkásságát.
A Vándorapostol címû emlékantológia az
Arrabona-Art Bt. kiadásában jelent meg, fõvédnöke a szintén Teodóz-tanítvány Bíró László püspök.
Toldi Éva

A FÕAPÁT EMIGRÁCIÓS ÉVEI
Somorjai Ádám Kelemen Krizosztom pannonhalmi fõapát utolsó, Nyugaton töltött éveit dolgozza fel a METEM (Magyar
Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség)
egyháztörténeti sorozatának új kötetében. A feldolgozott források a római, vatikáni levéltárakon túl, az 1953-ban alapított brazíliai Szent Gellért Apátság és az 1958ban alapított kaliforniai
Woodside Perjelség levéltárában, a Pannonhalmi Fõapátság gyûjteményeiben és más bencés levéltárakban találhatók.
Ezidáig keveset tudtunk Krizosztom fõapát
emigrációs éveirõl. Most
a vonatkozó iratok és levelezések feldolgozása
révén rendkívül izgalmas
történet bontakozik ki.
E kötet nem csupán történész szakkörök számára
készült, alcíme szerint az
idén fennállásának 500.
évét ünneplõ Magyar Bencés Kongregáció jogfejlõdésére is rávilágít. A hazai
centralizált hagyományt
ugyanis elõször az amerikai kontinensen alapított új
házak megjelenése refor-

málta meg, utat adván a
szemünk elõtt folyó átalakulásnak, melynek keretében Tihanyban és Gyõrött
nemrég önálló monostorok
jöttek létre.
Ennek a jogfejlõdés nek a hõskorát vizsgálja
a szerzõ, szót ejtve Kele men Krizosztom fõapát
11 lemondási kísérleté rõl és élete végén történõ
reaktiválásáról, az alapí tási tervekrõl Brazíliá ban és az Egyesült Álla mokban, a magyar ben cések nyugati jelenlété rõl Párizsban és Rómá ban. Nem utolsósorban
arról is, hogy Krizosz tom fõapát amerikai sír ja felett élet fakadt és õ
mutatta meg az utat a
brazíliai São Paulóba és
Kaliforniába is.
A kötet egyik lektora
szerint a nyugati magyar
bencések hõskorának ez a
feldolgozása betekintést
ad a magyar köztörténet
idáig kevésbé vizsgált
kérdéskörébe: az emigrációs magyarság útkeresésébe, harcaiba, amelynek
értelmet annak a reménye
adott, hogy kitartásuk jutalmaképp egyszer viszszajöhetnek Magyaror-

szágra. Ma már elfeledtük, hogy 1945 után a
kortársak úgy élték meg a
kialakult új helyzetet,
hogy vége van a keresztény Magyarországnak,
és csak fokozatosan ismerték fel, hogy a hidegháború nem azonos a harmadik világháborúval.
A kötetet Kelemen Krizosztom fõapát monográfusának, Várszegi Asztrik fõapátnak elõszava
nyitja meg. Krizosztom
fõapát utazásait több térképen (Sasi Attila munkája) és kronológiai rendben is követhetjük, borítóját és képmellékleteit
Ducki Tomek grafikus
alakította ki. Egyben egy
új sorozat nyitókötete is,
melynek neve: Pannonhalmi apátok és fõapátok.
A kötet kapható a
METEM-nél, a Bencés Kiadónál és a Pannonhalmi
Fõapátság Könyvszolgálatánál.
Somorjai Ádám OSB:
Kelemen Krizosztom pannonhalmi fõapát emigrációs évei (1947–1950).
Különös tekintettel a Magyar Bencés Kongregáció
jogfejlõdésére, METEM,
Budapest 2014. 259 l. £

FOGADTATÁS
– Jöjjön fiatalember, válasszon magának egy télikabátot! – mondta egy
nagy bécsi ruhaüzlet tulajdonosa, midõn látta, hogy Laci még mindig Pestrõl hozott kis lemberdzsekjében fagyoskodik.
Magyar beszédünket hallva, 1956
novemberében, úton-útfélen megállítottak az utcán:
– Nem sértem meg magukat, ha adok
egy ötvenest? Nagyon megrendített bennünket a forradalom. Ültünk a televízió
elõtt, és sírtunk…
Akkor még a Gurkgasse 32. szám
alatt, ideiglenes lágernek átalakított elemi iskolában laktunk (az osztrák tanintézetek nagy részét bezárták, hogy helyet
adhassanak a váratlan hirtelenséggel
nyakukba zúdult menekültáradatnak).
Ágyak persze nem voltak, csak szalmazsákok, s a társaságot sem lehetett
valamely magasabb szempont szerint
csoportosítani. Ahogy jött…
A kosztért csajkával álltunk sorban.
Csokoládé, déligyümölcs bõven. A tisztálkodási lehetõségek viszont korlátozottak: kis diákmosdók.
Mindezekkel azonban nem sokat törõdtünk. Legfõbb gondunk jövõnk latolgatása volt, megnyílt elõttünk az
egész világ. Az YCEM irodáiban bármelyik országba jelentkezhettünk, s
csekély zsebpénzünkkel vidáman kóboroltunk a városban, megcsodálva a
számunkra újdonságnak számító, ragyogó kirakatokat. (…)
*
November végén érkeztünk Bécsbe, s
december 6-án este indult meg velünk a
vöröskereszt különvonata Svájc irányába.
Az Inn völgyét átaludtuk, de Zürichben elkezdõdött a „diadalmenet”…
Minden állomáson megrohamozta szerelvényünket az ajándékcsomagokat hozó, lelkes tömeg. Édességet, banánt, datolyát adtak be az ablakokon.
Végcélunk, a francia svájci Lausanne
elõtt néhány kilométerrel, a lakosság rohamától félve, autóbuszokra raktak bennünket (500 személyt), s a hátsó kapun
loptak be a kaszárnyába.
Noha katonák számára készített, tízágyas szobákban laktunk, tiszta környezetünk, jó kosztunk volt, s remek algériai
vörösbort vettünk heti 5 frank „zsoldunkért” a kantinban.
Ami pedig az öltözködést illeti, a pincében kedvünkre válogattunk a vöröskereszt által összegyûjtött, hatalmas ruhabálákban. Nem rongyok voltak bennük,
hanem csupa új, értékes holmi.
Az általános fertõtlenítés után megkezdõdött a kéthetes egészségügyi zárlat. A városba nem mehettünk, ezért ott
ácsorogtunk a terméskõ alapra emelt
kerítés rácsánál. Oda hordták számunkra az ajándékokat. (…)
Aztán jöttek a karácsonyi meghívások. A helybeli családok szinte versengtek a menekültekért. Az ünnepekre kiürült a kaszárnya.
Pompás ebédek, szép, havas kirándulások a környezõ hegyekben, s ismerkedés Svájc nemzeti ételeivel, a fondueval, a raclettel.
*
A táborok maradékát aztán (velem
együtt, aki francia vízumra vártam) fölvitték egy csodálatos téli üdülõhelyre,
Lenk im Simmentalba. Katonai barakkokban laktunk, de minden kényelmünk
megvolt. Nappal sétáltunk, síeltünk, ródliztunk, de csak kevesen realizálták, hogy
ez az alpesi üdülés a sors nagy ajándéka,
s késõbbi életünk folyamán nosztalgiával
fogunk visszagondolni rá. (…)
Aztán az utolsó menedéket is fölszámolták. A lakók elfogytak. Kit erre, kit
arra sodortak a szelek…
† Saáry Éva
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HAT ÉVTIZED KAPLONYTÓL STUTTGARTIG
Tempfli Imre jubileuma
Tempfli Imre atya, a stuttgarti magyar katolikus misszió vezetõje 2014
decemberében ünnepelte hatvanadik
születésnapját. Ebbõl az alkalomból
köszönti õt az Életünk, Schäffer András, az ulmi magyar közösség tagjának írásával.
Tempfli Imre hatvan évvel ezelõtt
született Kaplonyban, gróf Károlyi Sándor valamikori birtokán, egyszerû, becsületes család elsõ fiaként. Az elemi iskolát szülõfalujában, a gimnáziumot
Nagykárolyban végezte. 1973-ban Gyulafehérváron a hittudományi fõiskolán
tanult és kitûnõ eredménnyel végzett,
1979 júniusában szentelte pappá Jakab
Antal püspök.
A máramarosszigeti plébánián segédlelkész, amikor a román belügy figyelmét felhívja magára lelkes, odaadó, buzgó munkájával. Fõleg az ifjúságot vonzza maga köré. Kihallgatások, atrocitások
sorát szenvedi el a fiatal lelkész, de nem
adja fel a „Kistiszti” – ahogy a fiatalok
becézték.
Hogy jobban szem elõtt legyen,
1985-ben áthelyeztették a megyeközpontba, Nagybányára. Itt még nagyobb
lendülettel és hittel folytatta áldásos
munkáját, az ifjúság példaképévé vált.
Tudott és tud az ifjúság nyelvén beszélni, együtt sportolt, focizott, asztaliteniszezett a vele egykorúakkal, színdarabot írt és rendezett, verset írt és zenét
szerzett, kirándulásokat szervezett.
Mindez abban az idõben bûnnek számított a securitate szerint…
Mivel munkáját sikerrel végezte, a hatóságok más módszert alkalmaztak. Áthelyeztették „a világ végére”, Codruba,
ahol már szinte alig volt katolikus egyházi élet. Az omladozó templomokban hol
németül, hol magyarul, hol románul hirdette az igét az alig néhány lelkes közösségeknek. Télen-nyáron járta – gyalog
vagy lóháton – a járhatatlan utakat, oly-

kor farkasokkal is szembenézett, nemcsak a securitate ordasaival…
A romániai változások után, 1990-ben
már teológiai tanárként és prefektusként
tevékenykedett a Gyulafehérvári Hittudományi Fõiskolán. 1991-ben Rómába
küldték egyháztörténelmi tanulmányokra, ahol licenciátusi fokozatot szerzett,

Jeruzsálemben, az Olajfák hegyén
kitûnõ eredménnyel. Ebben az idõben
hatalmas megtiszteltetés érte: II. János
Pál pápasága idején a kelet- és közép-európai püspökök szinódusán Imre atya
tolmácsolt a Szentatyának.
Római tartózkodása alatt a vendégei
voltunk, alkalmunk volt megismerni lexikális tudását, amikor templomi látogatásokon, a történelmi helyszínek megtekintésekor részletes ismertetést adott a
látnivalókról.
Hazatérve, 1993-ban a szatmári Szent
Család-templom plébánosa lett. Igaz,
csak rövid ideig, mert új feladattal bízták
meg elöljárói: a németországi Kirche in
Not – Osterhilfe nemzetközi katolikus
segélyszervezet osztályvezetõjévé nevezték ki. Munkája e területen is gyümölcsözõ: közremûködésével Albániában, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, és szinte az egész Bal-

kánon új templomok épültek vagy felújították a rossz állapotú templomokat.
Közben számos könyvet írt, 1994-ben
pedig teológiai doktori címet szerzett
Budapesten. Egyik legnagyobb terjedelmû és legértékesebb könyve a Sárból és
napsugárból címet viseli, a Szatmári
Egyházmegye múltját tárja fel, közel
kétezer oldalon.
Imre atya több nyelven beszél és kitûnõen prédikál. A 2014-es évi csíksomlyói
pünkösdi búcsún tartott negyvenöt perces, szívhez szóló beszédet több százezer
hívõ elõtt, emellett Budapesten, a Parlament szószékérõl is tarthatott elõadást.
Jó néhány éve a stuttgarti katolikus
misszió vezetõje, lelkipásztorunk és hitbéli támogatónk, szeretett papunk. Isten
éltesse sokáig!
Schäffer András, Ulm

Korunk embere azon igyekszik, hogy biztos megélhetéshez
jusson, egészségesen éljen, nyugodt állásban dolgozzék, mentes
maradjon minden elnyomástól
és megalázó helyzettõl, ami
megingathatná emberi méltóságát. Egyre jobb eredményre kíván jutni. Napról napra mûveltebb, tanultabb akar lenni. Egyszóval: többet akar tudni, többet akar tenni és szerezni, hogy
ezáltal mindig értékesebbé váljék. Közben mégis azt látjuk,
hogy az emberek nagy része
olyan körülmények között él,
hogy jogos törekvései meghiúsulnak. Nagy munka vár itt még
elvégzésre.
(VI. Pál pápa)

EMLÉKHELY A REGNUM
MARIANUM-TEMPLOM HELYÉN
Méltó emlékhelyet alakítanak ki a Liget Budapest program keretében az egykori
Regnum Marianum templomnak – mondta el az MTI-nek a projekt miniszteri biztosa. Baán László emlékeztetett arra, hogy a katolikus templom – a Damjanich utca tengelyében – keresztben állt volna az ötvenes évek legelején kialakított Felvonulási téren, ezért is bontotta el a Rákosi-rezsim.
„Fontos pontja a Liget Budapest programnak, hogy az egykori Regnum Marianum-templomnak méltó emlékhelyet állítsunk, és ebben szívesen vesszük az érdeklõdõ
civil szervezetek közremûködését is, néhány napja egyeztettem például a Magyar Patrióták Közösségével” – idézte fel a Szépmûvészeti Múzeumot is vezetõ Baán László.
A tervek szerint feltárják az altemplomot, ott létrehoznak egy emlékhelyet, és egy
pályázat útján kiválasztott emlékjellel magát a helyszínt is megjelölik.
Baán László hozzáfûzte, hogy régészeti feltárást természetesen nem terveznek, hiszen nem régészeti emlékrõl van szó: a Regnum Marianumot 1931-ben szentelték fel,
és 1951-ben rombolták le. Ehelyett az altemplom egy részében egy olyan emlékhelyet rendeznek be, amely emlékeztet a templom történeti múltjára, építésének és lerombolásának korára.
A miniszteri biztos kiemelte: külön figyelmet fordítottak arra, hogy a Liget Budapest projekt során megvalósuló múzeumi beruházások ne érintsék a Regnum
Marianum egykori helyét. Az emlékhely és az emlékjel létrehozásának költségei
Baán László becslése szerint néhány százmillió forintot tesznek majd ki.
£

LEZÁRULT A MÁRTON ÁRON-EMLÉKÉV
A zürichi magyar közösség ünnepe
„A Város és a Földkerekség minden templomának anyja és feje”, a Lateráni-bazilika felszentelésének ünnepén, november 9-én, vasárnap a Zürichben
és környékén élõ magyar katolikusok figyelmüket Róma mellett Erdélyre is
ráirányították: Isten Szolgája Márton Áron püspökre emlékeztek és a bol doggá avatásáért imádkoztak. A Jakab Antal Keresztény Kör által a nyugati
diaszpórában élõ magyarok számára szervezett, egész éves, „Szórja fényét a
világon szerteszét” címû Márton Áron-emlékprogramsorozat Svájcban
egyúttal lezárult.
A Zürichi Magyar Katolikus pét a támadásokkal szemben. Ezt köMisszió tagjai körében a Winterthu - szönjük meg neki ma” – zárta szentbererstr. 135. szám alatti Szent István- szédét a szentmise fõcelebránsa.
templomban ünnepelt szentmisét a
Az egyházközség közösségi termémisszió vezetõje, Vizauer Ferenc plé - ben a vendégek – Varga Gabriella és
bános és a fõcelebráns Vencser László Vencser László – rövid bemutatkozása
mutatta be. Szentbeszédében hangsú - után Vörös Andrea tolmácsolta P. Bíró
lyozta: mindenkor a templom jelentette Antal OFM In memoriam Márton Áron
a közösség létét és megmaradását, címû versét, majd a rendezvény háziezért is olyan fontos számunkra a La - gazdája, az aknasugatagi születésû,
teráni-bazilika, Ferenc pápa üzenete, szatmári egyházmegyés Vizauer Feirántunk tanúsított szeretete. Vencser renc atya gyertyát gyújtott szentelõ
László rámutatott: Isten Szolgája Már - püspöke emlékére. Igen, szentelõ püston Áron püspök is mindig ragaszko - pöke, hiszen 1972. április 9-én a gyuladott Rómához. Vállalta a szenvedést, a fehérvári székesegyházban Isten Szolbörtönt, de nem volt hajlandó a Szent - gája Márton Áron szentelte pappá.
széktõl elszakadni, az akkori állami ha - Vizauer Ferenc, teológiai évekbeli emtalom nemzeti katolikus egyház meg - lékeit is felelevenítette:
alapítására vonatkozó elképzeléseit tá „A hat év alatt évente többször tamogatni. A szónok Szent Pál apostolt lálkoztunk vele különbözõ ünnepek,
idézte, aki a korinthusiakhoz írt elsõ le - papszentelések alkalmával, és ez külövelének harmadik fejezetében a híve - nös lelki erõt adott nekünk. Sugárzó
ket Isten épületének, lelki templomá - ember volt, kegyelmet közvetített az
nak nevezi: „Isten temploma vagytok, Istentõl, és ez megerõsítette hivatáIsten Lelke lakik bennetek. Isten temp - sunk tudatát.
Akivel találkozott, abban olyan
loma szent, és az ti vagytok.” Márton
Áron is ilyen szent templom volt, õ mély nyomot hagyott, amit nem lehet
szentként élt a földön, ezért is várjuk a elfelejteni soha. Volt tekintélye, tiszteboldoggá avatását – fogalmazott lete és becsülete. Csak a legszebb szaVencser László. „Védte egyházát, né - vakkal és a legnemesebb érzésekkel
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(Folytatás a 3. oldalról)

tudtuk megközelíteni, amikor megszólítottuk vagy rá gondoltunk – és ez máig megmaradt.”
Vizauer Ferenc szavai után Vencser
László is felelevenítette Márton püspökhöz fûzõdõ személyes emlékeit, majd
Cook Mizere Emma szavalta el Dávid
Erzsébet Láttam a püspököt címû költeményét.
A zárszavak elõtt Almási Tünde elõadásában hallgathatta meg a közönség
Kiss Jenõ Márton Áron címû versét,
majd a rendezvény a nagy püspök boldoggá avatásáért szóló ima közös elmondásával ért véget.
A zürichi rendezvénnyel a Jakab Antal Keresztény Kör által Isten Szolgája
Márton Áron püspökké szentelésének
75. évfordulója alkalmából szervezett
programsorozat befejezõdött. Varga
Gabriella és Vencser László, a JAKK
társalapító-társelnökei összegzésképpen elmondták: céljuk az ima elmondásának földrajzi kiterjesztése és képletesen szólva felhangosítása volt. Az
Ausztria, Kanada, Németország és
Svájc magyar közösségeiben tartott
programok révén ez az esztendõ valóban alkalmat adott arra, hogy Erdély határain kívül is minél többen bekapcsolódjanak a Márton püspök boldoggá
avatását sürgetõ fohász elimádkozásába. Valamennyi program részletes beszámolója elérhetõ Facebook-oldalukon, és a nyomdai elõkészítés alatt álló,
Beszámoló 2014 címû könyvkiadványukban is.
V. G.

Vagy kellõ idõt töltenek elmélyült elmélkedéssel, amit a Miatyánk elimádkozásával, a Hitvallás bármely hivatalosan jóváhagyott változatának elmondásával és
Szûz Mária segítségét kérõ fohásszal fejeznek be;
– Minden részegyházban, amikor az
egyházmegyében különleges módon
megemlékeznek a megszentelt életrõl
vagy kifejezetten a megszentelt élet évéhez kapcsolódó rendezvényt tartanak, hívõ lélekkel ellátogatnak a székesegyházba vagy a hely ordináriusának beleegyezésével kijelölt más szent helyre, vagy elmennek valamely szerzetesi templomba,
vagy klauzúrás monostor oratóriumába,
és ott nyilvánosan elmondják az imaórák
liturgiáját, vagy kellõ idõt töltenek elmélyült elmélkedéssel, amit a Miatyánk elimádkozásával, a Hitvallás bármely hivatalosan jóváhagyott változatának elmondásával és Szûz Mária segítségét kérõ fohásszal fejeznek be.
Akik betegség vagy más súlyos ok miatt nem képesek meglátogatni ilyen szent
helyeket, teljes búcsút nyerhetnek, ha
minden bûntõl teljesen elfordulva, és azzal a szándékkal, hogy a lehetõ leghamarabb eleget tesznek a szabott feltételeknek, mélységes vágyakozással elvégzik
lélekben a látogatást, és Márián keresztül
felajánlják betegségeiket és életük nehézségeit az irgalmas Istennek, utána pedig
elvégzik az említett imádságokat.
A jelen rendelet kizárólag a megszentelt élet évére érvényes, szemben bármily ezzel ellentétes intézkedéssel.
Magyar Kurír

2015. január
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HÍREK – ESEMÉNYEK
Ferenc pápa az USA-ban
Ferenc pápa november 17-én hivata losan is megerõsítette, hogy 2015 szep temberében az Egyesült Államokba láto gat, és részt vesz a Családok VIII. Világ találkozóján Philadelphiában, valamint
New Yorkba is ellátogat. A Családok
VIII. Világtalálkozóját 2015. szeptem ber 22. és 27. között rendezik meg Phila delphiában (Pennsylvania). A Családok
Világtalálkozója háromévente megtar tott nemzetközi esemény, melyet II. Já nos Pál hívott életre 1994-ben, és fõ célja
a családok támogatása és megerõsítése.
Az elõzõ Családok Világtalálkozója
2012-ben Milánóban zajlott; a XVI. Be nedek pápa által celebrált szentmisén
mintegy egymillió hívõ vett részt a világ
153 országából.
Egyházi bûncselekményekrõl
Ferenc pápa november 3-án jóvá hagyta azt az írásos választ, amely a Hit tani Kongregáció illetékességében hét
bíborosból és püspökbõl álló testületet
hoz létre az egyházi személyek súlyos
bûncselekményeinek kivizsgálására. A
dokumentum november 11-én lépett ha tályba. Súlyos bûncselekményen érti a
leirat az egyházi személyek által a hit, a
szentségek és az erkölcs ellen elkövetett
súlyos bûncselekményeket. A dokumen tum ezek között megemlíti a klérus ré szérõl a kiskorúak ellen elkövetett vétke ket és egyéb szexuális visszaéléseket.
Minorita vértanúk emléke
Iglódy Illés István minorita szerzetes vértanúhalálának 375. évfordulója
alkalmából a radi (Felvidék) minorita
vértanúkra emlékeztek november 15én. A háromnyelvû (olasz, szlovák és
magyar) szentmisét Marco Tasca OFM
Conv., a minorita rend generálisa celebrálta, majd õ áldotta meg a kolostori
templom felújított falait. Az eseményen nyílt meg a régészeti feltárás leleteit bemutató kiállítás – melyen többek
között Iglódy István földi maradványai
láthatók.
Orbán Viktor Münchenben
Horst Seehofer bajor miniszterelnök
november 6-án fogadta Münchenben
Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. A négyszemközti megbeszélés végén mindkét politikus rövid
sajtó-állásfoglalást adott a megbeszélésrõl, ezt követõen a bajor miniszterelnök a magyar kormányfõ tiszteletére
adott ebéden fogadta a meghívott vendégeket. Délután a CSU-közeli HannsSeidel-Alapítvány rendezvényén Orbán Viktor ünnepi beszédet tartott
„Magyarország a határnyitás utáni 25
éve – 25 év demokrácia és szabadság
Európában” címmel.

ják. 2014-ben 17. alkalommal járulhattak a zarándokok az üvegkoporsó elé.
2004-ben több mint kétmillió látogató
volt kíváncsi a spanyol misszionárius
holttestére, kétszer annyian, mint
1994-ben. November 22-én körmenetben vitték a szent maradványait a XVI.
századi Bom Jesus-bazilikából a székesegyházba. A helyi kormányzat az
esemény idejére nemzetközi futballkupát is szervezett, amelyen a brazil nemzeti válogatott is játszott.
Taizéi találkozó Prágában
A bizalom zarándokútjának legnagyobb találkozóját Párizs, Varsó, London, Brüsszel, Róma, Budapest, Genf és
Barcelona után ezúttal Prágában tartják
(lapzártánk után) 2014. december 29. és
2015. január 2. között. A találkozón több
tízezer fiatal vesz részt Európa számos
országából, de más kontinensekrõl is,
hogy közösen imádkozzanak és megoszthassák egymással gondolataikat. Az
európai találkozó a 17 és 35 év közötti fiataloknak szól.
Márton Áron, a katona
Információs és útbaigazító táblákat
helyeztek el San Martino del Carso településen a Doberdó-fennsíkon harcoló
szegedi 46. és temesvári 61. gyalogezred emlékmûveinél és a helyi múzeum
elõtt magyar és olasz civil szervezetek
önkéntesei. A négy nyelven – olaszul,
magyarul, angolul és a helyi kisebbségre tekintettel szlovén nyelven – kihelyezett információs táblákra korabeli fényképek is felkerültek, amelyek segítik az
emlékmûvek egykori környezetének
beazonosítását. A temesvári emlékkõ
melletti táblán egy fiatal zászlós, Márton Áron portréjával is találkozhat a látogató. Erdély késõbbi katolikus püspöke a temesvári 61. gyalogezredben
nyolc hónapon át harcolt a Doberdófennsíkon, és itt is sebesült meg 1916.
július 19-én.
Bibliamúzeum Washingtonban
A 2017-ben nyíló múzeum a maga
nemében az elsõ lesz a világon: egy
korszerû intézmény, melyet teljes egészében a Bibliának szentelnek. Cary
Summers, a bibliamúzeum projektvezetõje elmondta, a 2017-re elkészülõ
400 ezer négyzetméteres épületben 40
ezer bibliaritkaságot, Biblia-kéziratokat, egyéb kéziratokat és mûtárgyakat
állítanak ki. A gyûjtemény megtekintése jóval többet jelent majd a látogatók számára, mint egy szokványos
múzeumlátogatás. „Tematikus park,
múzeum, tudományos könyvtár, színház, bibliai étterem, kávézók, játszótér kombinációját kell elképzelni,
mindezeket ezen a hatalmas épületen
belül” – mondta a projektvezetõ.
A szeretet éve

Advent elsõ vasárnapján,
november 30-án püspöki szentmisével nyitották meg a meg szentelt élet évét és a szeretet
évét a vajdasági Nagybecske reken. „Maradjatok meg szere tetemben” címmel adventi úti könyvet is megjelentetett a
Nagybecskereki Egyházme gye. Ez a harmadik tematikus
év az egyházmegye ötéves
pasztorális tervében, amelyet a
A miniszterelnök vendéglátóival (Fotó: Engel) hit és a remény évei elõztek
meg. Az egyházmegye pasz A missziók védõszentje
torális bizottsága számos programot dolNegyvennégy napon keresztül vol
gozott ki ebben a témában, elsõsorban a
tak láthatóak az indiai Goa katedrálisá - hittanos korosztály számára, de az idõban Xavéri Szent Ferenc földi marad - sebbek is találnak nekik szóló programoványai. A katolikus missziók védõ - kat. Az évközi vasárnapok homíliáinak
szentjének maradványait Goában õr - középpontjában ebben az idõszakban a
zik, és tízévente a katedrálisba szállít - szeretet lesz.
£
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BRACCIANÓBA KIRÁNDULTAK A
RÓMÁBAN TANULÓ MAGYAR PAPOK
A Pápai Magyar Intézetben
élõ papok felkeresték a Róma
közelében fekvõ hasonló nevû
tó partján lévõ Bracciano városkát, az Odescalchi család
várkastélyát november 16-án.
Az eredetileg Comóból származó hercegi családnak magyar vonatkozása is van,
amelyre egy, a budai várban lévõ szobor is emlékeztet, hiszen
ebbõl a családból származott
Benedetto Odescalchi, Boldog
(Fotó: PMI)
XI. Ince pápa (1676–1689), aki A braccianói tó partján
XIV. Lajos francia király (1643–
1715) ellenében támogatta a Habs- bronzkor óta lakott volt, míg 1799-ben a
burg-uralkodókat és azok egyik legfõbb Napóleon francia katonáinak invázióját
célkitûzését: a törökök kiûzését Európá- követõen lakosai végleg el nem hagyták
ból. XI. Ince komoly politikai erõfeszíté- azt. A város romjaiban is monumentális,
sei és hatalmas pénzadományai végül si- hiszen mind a barokk korban átalakított
kerrel jártak, hiszen Bécs 1683-as ostro- várat, mind a Szent Bonaventúra kolosma végül kudarcba fulladt, Buda pedig tort az a Gian Lorenzo Bernini tervezte,
1686. szeptember 2-án felszabadult az akinek nevéhez többek között a római
oszmán uralom alól. Az Odescalchiak ezt Szent Péter teret is kötjük.
Az útra a papi közösséget elkísérte az
követõen a Szerémségben kaptak birtokokat a magyar királytól, ahol hozzájárul- intézet volt növendéke, Serfõzõ Levente,
tak a csaknem teljesen pusztasággá lett a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási helynöke is, aki jelenleg doktori disztérség fellendüléséhez.
A PMI-sek felkeresték Monterano vá- szertációját készíti elõ a Pápai Szalézi
£
roska, egy õsi település romjait, amely a Egyetemen.

A MÁLENKIJ ROBOT ÁLDOZATAIRA
EMLÉKEZTEK KÁRPÁTALJÁN
Munkácson koszorúzással, a szolyvai emlékhelyre történõ zarándoklattal, a
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye templomaiban pedig szentmisékkel
emlékeztek november 22-én és 23-án az úgynevezett málenkij robot áldozataira.
A szolyvai emlékmû õrzi az áldozaHetven évvel ezelõtt, 1944. november
18-án kezdõdött Kárpátalján az ártatlan tok nevét. November 22-én a szolyvai
civilek, magyarok és németek összegyûj- emlékhelyen ökumenikus istentiszteletése és elhurcolása. A munkácsi Rákóczi- tet tartottak a római, a görögkatolikus és
kastély elõtt terelték össze azokat, akiket a református egyház részvételével. A
nevük alapján magyarnak vagy sváb szár- zarándoklaton részt vettek hívek, csermazásúnak tartottak. „Málenkij robot”- készek, velük gyalogolt Rácz István
ra, azaz kis, néhány napos munkára viszik benei plébános és Majnek Antal munkácsi püspök.
el õket – mondták.
A megyéspüspök szívbõl jövõ imát
Sokukat hiányos öltözetben hajtották a hidegben a Munkácstól harminc mondott az áldozatokért. Mint mondta: a
kilométerre fekvõ Szolyvára, a gyûjtõ- béke csak úgy jöhet létre, ha az egymás
táborba; sokan közülük már ott meg- mellett, egy családban, egy közösségben
haltak, a többieket továbbvitték a Szov- élõ emberek elfogadják egymást, és
jetunió lágereibe.
igent mondanak egymásra. Ha bennünk
Több tízezer embert hurcoltak el an- nincs béke, és nem fogadjuk el egymást
nak idején, Kárpátalja minden magyar szeretetben, akkor a vezetõk hiába töreés sváb gyökerû családja érintett ebben kednek a békére. A szolyvai áldozatokat
a történelmi tragédiában. Akik közülük is a gyûlölet ölte meg – õrizzük a békét,
visszatértek, sokáig nem mertek beszél- hogy többé ne fordulhasson elõ olyan,
ni szörnyû élményeikrõl, de a családok- hogy valakit nemzetisége miatt akarnak
ban tovább élt az igazságtalan és ke- megsemmisíteni.
gyetlen esemény emléke.
(Munkácsi Egyházmegye)

KIEMELT HELYEN AZ EREKLYE
Szent István koponyája Dubrovnikban
Külön üvegszekrénybe helyezték Szent István király koponyáját Dubrovnikban, ezzel az ereklye méltóbb helyre került, hiszen eddig több relikviával közös helyen tartották
a Szent Domonkos-kolostor múzeumi gyûjteményének egyik termében – tájékoztatta az
MTI-t Magyarország zágrábi nagykövetsége.

A dubrovniki Domonkos-rend elöljáróival történt egyeztetés eredményeként,
valamint a magyar Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával a kolostor múzeumának központi termében helyezték el
Szent István koponyaereklyéjét, mégpedig külön, kiemelt helyen.
Szent István fejereklyéjének új helyét
Iván Gábor zágrábi magyar nagykövet és
Nikola Mioc dubrovniki domonkos perjel avatta fel november 18-án.
Iván Gábor nagykövet elmondta: a
tragikus történelmi események, a tatárés törökdúlás miatt a magyarság számára becses ereklyék és egyházi kincsek jelentõs része elkerült Magyarországról, és Európa-szerte szétszóródott. „Nagyra értékeljük, hogy a horvátországi domonkosokhoz került
ereklyét a rend évszázadokon keresztül

megõrizte, és Magyarország azt kölcsönkérhette a millenniumi megemlékezéshez” – mondta.
A 12 centiméter magas ereklyetartó
közép-európai barokk alkotás a 18. századból, súlya a koponyacsonttal együtt
1070 gramm, kerülete 59 centiméter.
Koponyaformájú, vésett, metszett, kovácsolt ezüst és arany kerettel rendelkezik
az ovális hegyikristály betét körül, ami
alatt látszik az ereklye. Az alsó része tányér, a koponyát borító felsõ rész pedig
félgömb alakú. A két részt ezüst tûvel
zárt bilincs fogja össze.
A relikvia valószínûleg Nagy Lajos
király ajándékaként került Raguzába
(Dubrovnikba), ahol a székesegyház
kincstárában a mai napig nagy tisztelettel és megbecsüléssel õrzik.
Magyar Kurír
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MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN
Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Megtalálható még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/miserend

ANGLIA:
London: Csicsó János fõlelkész, Hungarian
R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB London, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Misézõ helyek: London, South Croydon, Bristol,
Luton, Cambridge; www.magyarkatolikusok.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: Ashby De La Zouch, Birmingham, Bolton, Derby, Leeds, Leicester, Liver pool, Nottingham, Preston, Rochdale, Sheffield,
St. Helens, Wolverhampton. Manchesterben min den szombaton este 8-kor St. Augustin Roman
Catholic Church (Az egyetem mellett).
AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész, Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-1070 Wien, tel.: 0043-1/526 49 72; fax:
0043-1/ 526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécsújhely,
Domplatz 1 (Szent Katalin-kápolna), minden hónap
utolsó vasárnapján 17.00-kor; Bécs, vasárnaponként
11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.
E-mail: bmke@katolikus.at, http://www.katolikus.at; Baden, minden hónap második vasárnapján
16.30-kor, Leesdorfer Hang Str. 74., 2500-Baden.
Pázmáneum: Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, tel.: 0043-1/3191403-18 ,
e-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, elõesti 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 10.00-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 9.00-kor.
Eisenstadt/Kismarton: Szentmise minden hó
3. vasárnapján 11.00-kor, Franziskaner Kirche,
Haydngasse 31, A-7000 Eisenstadt.
Graz: Msgr. Molnár Ottó, tel.: 0043- 316/68
21 2421, otto.molnar@laposte.net; és Holló István, tel.: 0043-676/8742 6711, e-mail: istvanhollo33
@yahoo. de; szentmise minden vasárnap 17.00
órakor. Kalvarienberg-Kirche, Kalvarienbergstr.
155., A-8020 Graz.
Innsbruck: Szentmise minden hónap 2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck.
Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Herrenstr. 2. A-4600 Wels, tel.: 0043732/341175, e-mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz, Wels.
Klagenfurt: Hájtájer István, A-9854 Malta
74, tel.: 0043-4733/232 v. 0043-6768 7727 444,
e-mail: hajti80@freemail.hu; 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-templomban,
Aigner Str. 135. A-5061 Salzburg Érdeklõdni:
Bohuny István, tel.: 0043-699/81721232.
BELGIUM
Brüsszel: P. Havas István Sch.P., Mission
Catholique Hongroise, Magyar Ház, szentmise
minden vasárnap 10.30 és 18.00 órakor. Rue de
l’Arbre Bénit 123, B-1050 Bruxelles. Tel.: 00322/64 96 188, mobil: 0032-487/614 063, e-mail:
ihavas@piar.hu. Misézõ helyek: Leuven, Hága/
NL, Luxembourg.
Liége/Luxembourg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Aumonier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, tel.: 0032-4/22 33 910; fax: 0032-4 /22116
09. Misézõ helyek: Liége, Verviers, Eupen, Huy,
Genk, Eiden, Charleroi, Luxembourg város.
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Cibian Miklós fõlelkész, szentmise
minden vasárnap 11-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F75010 Paris, tel.: 0033-1/42 086170, fax: 0033-1/42
067155, e-mail: missioncatholique@ orange.fr; www.
magyarmisszio.info
Dél-Franciaország: Ft. Cibian Miklós fõlel kész, mise minden 1. Szombaton 16 órakor: Or solyiták kápolnája, 15, rue Soeur Bouvier 69005
Lyon, tel.: 0033-1/42 086170, fax: 0033-1/42
067155, e-mail: missioncatholique@orange. fr;
www. magyarmisszio.info. Misézõ helyek: Gre noble, Nizza.
Lotharingia: Misézõ hely: Nancy.
LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján
15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-templom
(Koœció³ Wniebowst¹pienia Pañskiego), Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Metróval a Stok³osy állomásig kell jönni, majd Varsó
központja felé sétálni kb. 350 m-t.
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: augsburgi-misszio@web.de; www.
augsburgimisszio.de

Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:
Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139
Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40 vagy Kölnben:
tel./fax: 0049-221/33 778 517.
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 Katholische 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: Érdeklõdni: Ft. Lukács József, Kath. Ungarnseelsorge
Köln, Am Rinkenpful 10, D-50676 Köln. E-mail:
ungarnzentrum@netcologne.de; tel./fax: 0049221/33 778 517; http://www.ungarnzentrum.de
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str. 365, D-60487 Frankfurt. Tel.: 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,
Ladshut. Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar
Katolikus Egyházközség – Ungarische Katholische Gemeinde, Oberföhringer Str. 40, D-81925
München. Tel.: 0049-89/982637, 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:
Passaui Egyházmegye:
Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94121 Salzweg, Tel.: 0049-8505/1229.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Érdeklõdni: Dr. Tempfli Imre, Ungarische Katholische Gemeinde, Albert-Schäffle Str. 30,
D-70186 Stuttgart, tel.: 0049-711/236 91 90, fax:
0049-711/236 73 93, e-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de http://www.stuttgarti-katolikusok.de, és Ft. Pilis György, Walfischgasse 17,
89073 Ulm, tel.: 0049-731/388 561 15, e-mail:
gyorgypriest@yahoo.com
Misézõ helyek: Stuttgart, Ulm, BalingenFrommern, Biberach, Böblingen, Friedrichshafen, Eislingen, Heidenheim, Heilbronn-Horkheim, Ludwigsburg, Munderkingen, Reutlingen,
Schwäbisch-Gmünd, Weingarten.
Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.
Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Tel.: 0049-931/38 66 2530, fax: 38 662 599.
NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori
szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László fõlelkész, a
római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, I-00151 Roma,
tel. és fax: 0039/06 6530 796, mobil: 0039/348
79 52 165, e-mail: italiamissiohu@gmail.com.
Misézõ helyek: Róma – minden hó utolsó vasárnapján 10.30-kor, Chiesa Santi Giovanni Evangelista e Petronio Dei Bolognesi (Via del Mascherone 61 – 00186 Roma és a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában minden kedden 8.00-kor. Milánó – minden hó elsõ
vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium (Via
Copernico 9, kivéve január, július, augusztus,
szeptember).
Magyar misék helye: Bologna, Catania,
Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.
Firenze: Mons. Kovács Gergely, Pontificio
Consiglio della Cultura, V-00120 Cittá del Vaticano, 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, Winterthur,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.
Fribourg: Érdeklõdni: Petrovay Zsolt, e-mail:
zs.petrovay@bluemail.ch
Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnapján 10.30-kor. Tel.: 00 41-22/7910458.
Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3.
szombat 18.00-kor. Chapelle Servan, ch. EugèneGrasset 12, Lausanne.
Bern: Ft. Pál István Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-mail: info@
katolikus.ch; www.ungarnmission.ch
Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarnmission, Binninger Str. 45, CH-4123 Allschwil;
tel.: 0041/765185440. Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor. www. ungarnmission.ch; a Sacré
Couer- templomban, Feierabendstr. 68.
St. Gallen: a hónap második vasárnapján
17.00 órakor magyar szentmise a Schutzengelkápolnában (a dóm mellett). Lelkész: Szücsi
László, Kirchstr. 13, CH-9036 Grub. Tel.: 071
891 56 01.

2015. január

AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL
† Anton Gots kamilliánus szerzetes
(1934–2014)
Anton Gots november 24-én hunyt el.
Magyarországon Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott
be érte gyászmisét december 4-én a nyíregyházi társszékesegyházban, búcsúztatása december 2-án volt az ausztriai
Althenhof am Hausruckban (Linz), ezt
követõen az altenhofi temetõben helyezték örök nyugalomra.
1934. július 27-én született Mosonszentjánoson, Magyarországon, a mai
Jánossomorján. Szülei magyarországi
németek voltak. 13 éves volt, amikor belépett az Osztrák Kamilliánus Rendtartomány juvenátusába. Az ideiglenes fogadalmat a kamilliánus rendben 18 évesen,
az örök fogadalmat pedig 21 évesen tette
le. A teológiát a németországi Münsterben végezte, 1959. július 5-én szentelték pappá.
1968-ban baleset érte, tíz hónapig élet
és halál között volt. Felgyógyulása után
mozgáskorlátozottak számára létrehozott egy intézményt (Behindertendorf
Altenhof), ahol 160 mozgássérült embert tudnak fogadni.
1994-ben Magyarországra küldték,
hogy alapítson meg egy kamilliánus

HIRDETÉSEK
Szeretettel várjuk családias szállodánkban Budapesten, a Budai Vár közelében. A Beatrix Hotel felújított szobái
minden igényt kielégítenek. Csendes
környezet, ingyenes zárt parkoló. Az újság olvasóinak 10 % engedményt adunk!
T.: 0036-1/275 0550, www.beatrixhotel.hu
Magyar hölgy (61/165/62) fiatalos,
megbízható, kevés német és jó olasz
nyelvtudással, komoly szándékkal társát
keresi, egy korrekt, jólelkû úriember személyében Németországból v. Svájcból.
T.: 0036-88 740 051, mobil: 0036-30 93
27 335.
Budapest 4. kerületi, világos, csendes
helyen lévõ nettó 42 m 2-es lakásomat eladom. Kiváló befektetésnek és saját
részre is! Tel.: 0036-30/525 1943.

kolostort. A kamilliánus közösség
1994-ben beköltözött, és Gots atyát a
kolostor házfõnökévé nevezték ki.
Anton Gots 2010-ben tért vissza Altenhofba, ahol egészen a haláláig lelkészi feladatokat látott el.
*
Keresztelések: Hirschmeier LouisLeandro Manfred, H. Helmut és Móré
Erika kisfia 2014. október 25-én a misz sziónk házikápolnájában, Ágoston Dávid, Á. György és Csomai Henrietta kisfia 2014. október 26-án, Sohajda Lena,
S. Róbert és Jolán kisleánya 2014. októ ber 26-án, Ágoston Márk, Á. László és
Karola kisfia 2014. november 23-án a
rosenhemi St. Joseph-templomban, vala mint Posta Matthias Sebastian, P. Balázs és Kitti kisfia 2014. október 19-én a
landshuti St. Johann-templomban része sültek a keresztség szentségében.
£
Adománygyûjtés magyarországi
betegeknek
A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
minden év májusában közösen szervez
betegeket kísérõ zarándoklatot a
Lourdes-i Szûzanyához, Franciaor szágba.
Itt keresünk támogatókat, hogy
azokat a gyógyulást remélõ betegeket
is el tudjuk vinni az útra, akik nem ké pesek a költségeik fedezésére.
Az adományok adóból való levonására „Spendenbescheinigung”-ot
állítunk ki. Bármilyen kis összeg is
nagy segítség egy beteg Lourdes-ba
jutásához. Hálás köszönet érte!
DEL. UNG. MALTESER-RITTER eV.
Konto: IBAN DE64 7025 0150
0010424166
SWIFT: BYLADEM1KMS

ÉLETÜNK
Budapesti szerkesztõség és kiadóhivatal:
KERESZTÉNY ÉLET SZERKESZTÕSÉGE
H–1075 Budapest, Károly krt. 1.
Telefon: (0036) 1/328 01 96, (0036) 1/328 01 97
Fax: (0036) 1/328 01 98
E-mail: eletunk@keresztenyelet.hu
www.keresztenyelet.hu
*

Fõszerkesztõ: dr. Cserháti Ferenc
Felelõs kiadó: Merka János
Felelõs szerkesztõ: Czoborczy Bence
A szerkesztõbizottság tagjai:
Ramsay Gyõzõ, Vincze András
*
Redaktion und Herausgeber:

www.egyhazikonyvklub.hu
A katolikus, református, evangélikus
kiadók gazdag választéka.
Számos könyvre, DVD-re, CD-re
kedvezmény!

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Apró-, házassági-, általános hirdetések betûnként: 0,10 EUR
„Jelige” – postaköltség

5,00 EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként

0,20 EUR

Nagybetûs sorok betûnként

0,40 EUR

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!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi
magyar lelkipásztori szolgálatért felelõs püspökének irodája: MKPK, Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat, Dr. Cserháti Ferenc püspök, H-1053
Budapest, Papnövelde utca 5–7., tel./fax: 0036-1/
266–4515, e-mail: cserhati@ katolikus.hu
£

UNGARISCHE KATHOLISCHE GEMEINDE
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München
Verantwortlicher Herausgeber: Merka János
Telefon: (0049) 89/98 26 37
Telefax: (0049) 89/98 54 19
E-mail: eletuenk@ungarische-mission.de
*
Abonnement für ein Jahr: 20 EUR
11 Exemplare
nach Übersee mit Luftpost USD 60
*
ELÕFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
õk küldik szét, náluk is kell elõfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész,
oda a kiadóhivatal küldi az újságot.
1 példány ára: 2 EUR
Elõfizetési ár egy évre: 20 EUR
Tengerentúlra US$ 60
BANKSZÁMLÁNK:
Szent Maximilian Kiadó
OTP Banka Slovensko, Komárno
IBAN SK81 5200 0000 0000 0886 7696
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
*
Erscheint 11 mal im Jahr.
Satz: ÉLETÜNK
*
Druck: AMPER DRUCK GmbH
Am Fohlenhof 5.
82256 Fürstenfeldbruck
*
Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegt
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei.
A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET
MELLÉKELTÜNK.

