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A béke világnap jövõ évi témája köz-
vetlen kapcsolatban van azokkal a gondo-
latokkal, amelyeket XVI. Benedek június
elején fejtett ki a FAO (az ENSZ Élelme-
zési és Mezõgazdasági Szervezete) római
csúcstalálkozóján részt vevõ állam- és
kormányfõkhöz intézett üzenetében.
A pápai üzenet súlyát az egyébként

megfigyelõi státusszal bíró Szentszék az-
zal is hangsúlyozta, hogy Tarcisio Ber-
tone bíboros államtitkár olvasta fel az
élelmiszerbiztonság, és ezzel kapcsolat-
ban a klímaváltozás kérdését megvitató
plénum elõtt. A Szentatya az élelmiszer-
biztonság napjainkban tapasztalt meg-
rendüléséhez vezetõ okok tömör elemzé-
se után vázolta, milyen elvek mentén vol-
na lehetséges az éhezés tényleges leküz-
dése a világban. Végül pedig állást fog-
lalt a mezõgazdasági kistermelõkre épü-
lõ modell mellett.
Az éhezés leküzdéséhez, vagyis az

élelmiszerbiztonság széles körû megte-
remtéséhez a mai világban rendelkezés-
re állnak a szükséges eszközök. Ami a
Szentszék szerint hiányzik, az a szolida-
ritás és az emberi méltóság valódi tiszte-
lete. Más szóval a politikai akarat. Struk-
turális reformokra van tehát szüksége a
nemzetközi közösségnek a döntéshozatal
demokratikusabbá tétele, majd pedig a
termelés igazságosabb elosztása, és a
rendelkezésre álló erõforrásokkal való
szolidáris gazdálkodás érdekében. A pi-
acok fokozódó globalizációja ugyanis
nem mindig segíti elõ az élelmiszer-ellá-
tást, mert a strukturális korlátok, a pro-
tekcionista politikák és a spekulációs je-
lenségek egész népektõl veszik el a fejlõ-
dés lehetõségét.
Ugyanakkor az éhezés és az alultáp-

láltság elfogadhatatlanok a mai világ-
ban, amikor valójában megtermelhetõ
az elegendõ élelmiszer, és biztosítottak
mind a szükséges erõforrások, mind a
szaktudás. Ma a kihívást az jelenti – fi-
gyelmeztetett a pápa –, hogy a gazdasá-
gi-kereskedelmi érdekek globalizációja
mellé a szolidaritás globalizációját is
odaállítsuk.
Az élelemhez való jog alapja kifeje-

zetten etikai – enni adni az éhezõknek
(vö. Mt 25,35) –, és az élet védelméhez
kapcsolódik. Hiszen ha nem adsz enni
az éhhalál szélén állónak, akkor te ölöd
meg – idézte a Szentatya Gratianus
Dekrétumát a személyes felelõsség ér-
zékeltetésére.
Minden személynek joga van az élet-

hez, elõ kell hát mozdítani ezen jog tény-
leges megvalósulását. Például azáltal,
hogy hozzásegítik az éhezés sújtotta né-
peket, hogy ki tudják elégíteni az elégsé-
ges és egészséges élelmezés iránti igé-
nyeiket. A technikai-gazdasági megfon-
tolásoknak nem szabad felülkerekedniük
azon, amit az igazságosság az éhezõkkel
szemben megkövetel.
A szegénység és az alultápláltság

nem a természeti csapások vagy az idõ-
járás okozta merõ fatalitás. Ugyanak-
kor a modern technológia, a statisztikai
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Gosztonyi Péter a „Feltámadott a tenger…” címû nagyszerû munkája utolsó
fejezetében elkészíti „Ötvenhat mérlegét”. Az elsõ bekezdésben ezeket olvashat-
juk: „Amagyar forradalom történeti értékelésében többmint harminc év távla-
tából sincs a Nyugaton élõ és az otthoni magyar között különbség. Egy elenyészõ
számú kisebbség kivételével 1956 októbere mindenki számára, aki azt Magyar-
országon átélte, egy felemelõ, nagyszerû, szívet melengetõ élmény volt. A nemzet
talált akkor magára, visszanyerte önbecsülését, vizsgát tett magyarságból és de-
mokráciából. Ötvenhatban Európa és az egész világ Magyarországra figyelt.
(…) Mert 1956-os forradalmunk – joggal – az 1945 utáni világtörténelem egyik
legkiemelkedõbb, legnagyszerûbb eseménye volt, amelyre nemcsak mi, de a ké-
sõbbi magyar generációk is büszkén fognak visszatekinteni.”

A nemzethez – amely 1956-ban ma-
gára talált és kitûnõre vizsgázott ma-
gyarságból és demokráciából – szerve-
sen hozzátartozott a Katolikus Egyház
is, amely a maga módján és eszközeivel
kivette a részét a nemzet nagyszerû sza-
badságharcából. Kivette, mivel a magyar
katolikus papság az általa vezetett hívek-
kel egyetemben a magyar néppel együtt
érzett és együtt küzdött, majd együtt vi-
selte el a megtorlás szörnyûségeit. Igen
kevés pap lehetett, aki ne fogadta volna
nagy örömmel a forradalom kitörését,
örömének – legalábbis bizalmas körben
– ne adott volna hangot, ne figyelte volna
fokozódó lelkesedéssel a munkásfiata-
lok és értelmiségiek diadalmas harcait,
és ne imádkozott volna buzgón a kivívott
szabadság és nemzeti függetlenség fenn-
maradásáért. És ez a legtermészetesebb
jelenség volt, hiszen a Rákosi-féle kom-
munista diktatúra a Katolikus Egyházat a
többi vallásnál is kegyetlenebbül el-
nyomta, és létében a legerõsebben fe-
nyegette.

A forradalom és szabadságharc iránt
érzett rokonszenv és együttérzés a pap-
ság körében nem mindenütt mutatkozott
meg egyforma módon és erõsséggel. Az
azonban biztos, hogy a papság minde-
nütt a rábízottak érdekeit tartva szem

elõtt, híveit nyugalomra intette, és õket a
keresztényi szeretet szellemében minden
meggondolatlan vagy gyûlölettõl vezé-
relt cselekedettõl visszatartani igyeke-
zett. Ennek érdekében vettek részt az
Egyház papjai a különféle felvonuláso-
kon vagy gyûléseken. A papság, amely
jól ismerte a Szovjetunió hatalmát és a
kommunista rendszer erejét, híveit fél-
tette, és – mint az események igazolták –
joggal féltette a kíméletet nem ismerõ
bolsevisták bosszújától.

II. János Pál a rózsafüzérrõl
A Boldogságos Szûz rózsafüzére, mely

a második évezredben a Szentlélek indítá-
sára fokozatosan alakult ki, olyan imád-
ság, melyet sok szent szeretett, és a Tanító-
hivatal buzdít imádkozására. A maga egy-
szerûségében és mélységében most, az épp
megkezdõdött harmadik évezredben is na-
gyon jelentõs imaforma, s az a rendelteté-
se, hogy az életszentség gyümölcseit te-
remje. Nagyon jól beleillik annak a keresz-
ténységnek a lelki útjába, mely 2000 év
múltán sem veszített semmit a kezdeti fris-
sességbõl, s érzi Isten Szentlelkének „evezz
a mélyre” késztetését, hogy újra elmondja,
sõt elkiáltsa a világnak, hogy Krisztus, az
Úr és Üdvözítõ, „az út, az igazság és az
élet” (Jn 14,6), „az emberi történelem cél-
ja, az a végpont, melyre a történelem és a
civilizáció vágyai irányulnak”.
A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jellegze-

tesen máriás imádság – lényegét tekintve
krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerû-
ségében sûrítve tartalmazza az egész evan-
géliumi üzenet mélységét, melynek mint-
egy rövid összefoglalása. Benne vissz-
hangzik Mária imádsága, az õ örök
Magnifikátja, a megváltó megtestesülés
mûvéért, mely az õ szûz méhében kezdõ-
dött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép
beiratkozik Mária iskolájába, hogy beve-
zessék Krisztus arca szépségének szemlé-
lésébe, és az õ szeretete mélységének meg-
tapasztalásába. A rózsafüzér által a hívõ
kegyelmek bõségét nyeri el, mintegy ma-
gának a Megváltó Anyjának kezébõl. (…)
A rózsafüzér Mária tapasztalásából

kiindulva kifejezetten szemlélõdõ imád-
ság. Ha megfosztanánk e dimenziótól,
természetét vesztené, miként VI. Pál
hangsúlyozta: „Szemlélõdés nélkül a ró-
zsafüzér lélektelen test, s mondása azzal
a kockázattal jár, hogy formulák mecha-
nikus ismétlése lesz, és ellentmond Jézus
intelmének: ‘amikor imádkoztok, ne be-
széljetek sokat, mint a pogányok, akik azt
hiszik, hogy a bõbeszédûségükért talál-
nak meghallgatást’ (Mt 6,7). A rózsafü-
zér mondása természete szerint nyugodt,
szinte késleltetten lassú ritmust igényel,
ami elõsegíti az imádkozóban az elmél-
kedést az Úr élete misztériumairól, me-
lyeket annak szívén keresztül lát, aki a
legközelebb állt az Úrhoz, s melyekbõl
elmondhatatlan gazdagság fakad.”
(Részletek a Rosarium Virginis Ma-

riae címû apostoli levélbõl)

Basilica minor rangot kapott a máriabesnyõi és a máriagyûdi kegytemplom.
Máriabesnyõn Juliusz Janusz apostoli nuncius és Beer Miklós váci megyéspüs-
pök mutatott be szentmisét szeptember 7-én, a Kisboldogasszony búcsún, ame-
lyen kihirdették a kegytemplom bazilika rangra emelését. Máriagyûdön szep-
tember 14-én ugyancsak Juliusz Janusz apostoli nuncius és Mayer Mihály pécsi
megyéspüspök hirdette ki a jó hírt ünnepi szentmise keretében.

A pápai rendelkezés mindkét he-
lyen nagy örömöt okozott. Várható,
hogy az eddig is igen látogatott kegy-
helyek zarándokforgalma tovább
emelkedik. Egyébként is világjelen-
ség a kegyhelyek forgalmának emel-
kedése, az úgynevezett zarándokturiz-
mus fellendülése. Hazánk különleges
módon nagyszámú zarándokhellyel
bír. Az Ipolyvölgyi Németh J. Kri-
zosztom írásaiból korábban kiadott
„Mária-kegyhelyek Mária országá-
ban” címû kötet 200 búcsújáróhely le-
írását tartalmazza a történelmi Ma-
gyarország területén. Közöttük talál-
juk természetesen a most „basilica
minor” rangra emelt kettõt is, ame-
lyeknek ismertetését a Krizosztom
atya által leírtak alapján adjuk közre.

KÉT ÚJ BAZILIKA MAGYARORSZÁGON

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)

Mindszenty bíboros szobra az eszter-
gomi Mindszenty iskola udvarán

Amáriagyûdi kegytemplom és -szobor
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Októberi számunkban néhány már
elég régen feltett kérdéssel foglalko-
zunk, amelyek azonban – úgy tûnik –
arról tanúskodnak, hogy olvasóinkat
olyan témák is érdeklik, amelyek nem
tartoznak hitünk és lelki életünk alap-
vetõ pontjai közé. Két olvasónk írásá-
ban is elõkerül a „búcsú” illetve „bú-
csúnyerés” gyakorlata, amihez továb-
bi kérdések kapcsolódnak, amilyen az
evilág és a túlvilág közti összefüggés,
az imameghallgatás és a bûnbocsánat
problémája.

Mi a búcsú?

Gondolom, hogyminden félreértés el-
kerülésére jó mindjárt bevezetõben tisz-
tázni a fogalmakat. A jelenleg is érvé-
nyes egyházi szóhasználat „búcsú”-n a
bûnbocsánat után fennmaradó büntetés
elengedését érti. Ez konkrétan azt jelenti,
hogy ha valaki megbánta bûneit, és a
szentgyónásban a feloldozás révén meg-
kapta azok bocsánatát, ezzel még nincs
elengedve a bûnökért kijáró büntetés.
Más szóval: helyreállt ugyan a jó vi-
szony Isten és az Õ parancsait megszegõ
bûnös között, de a bûn által okozott kár –
ami legalábbis lelki kár, mert Isten rend-
jének felrúgása – nincs jóvátéve. Ennek
a jóvátételnek számos formája lehet-
séges, de minden esetben megerõltetõ,
szenvedéssel, lemondással jár, és ilyen
értelemben büntetés jellege van.
Az Egyház, Jézus Krisztusnak a fel-

támadása hajnalán apostolainak adott
oldó és kötõ hatalmából kifolyólag,
nemcsak a bûnöket bocsáthatja meg,
hanem azok következményeit, azaz a
büntetést is elengedheti. Az Egyház
ezen a ponton Isten hatalmát gyakorol-
ja, mégpedig az Õ nevében, az Õmegbí-
zásából, mert csak Isten bocsáthat meg
bûnöket, és engedheti el az értük kijáró
büntetést. A büntetés-elengedés, a bú-
csú lehet részleges vagy teljes. A részle-
ges búcsú mértékét napokban szokták
jelezni (pl. 50 napos vagy 100 napos
stb. búcsú), ami annyit jelent, hogy a
bûnbocsánat után fennmaradó büntetés-
bõl annyi napig tartó bûnhõdést, vezek-
lést enged el az Egyház.

A „búcsú” szó eredete

„A magyar nyelv történeti-etimológi-
ai szótára” szerint a szó ótörök szárma-
zék, alapjelentése „felmentés, engede-
lem” volt, ebbõl származott a „távozásra
való engedély”, illetve a „köszöntés a tá-
vozáskor” – a búcsúzás; vallási vonatko-
zásban pedig a „bûnbocsánat”, és mind-
az, ami ezt a célt szolgálta, például za-
rándoklat, részvétel a templomszentelési
ünnepen (templombúcsú).

Az egyházi búcsú-praxis kezdetei

Ezek visszanyúlnak a keresztényül-
dözések idejére. Megesett, hogy egyes
keresztények a vértanúságtól való félel-
mükben megtagadták a hitüket, vagy
legalábbis megpróbáltak egyezkedni az
õket kihallgató római tisztviselõvel.
Ezeket, ha vissza akartak térni, a keresz-
tény közösség nehezen, csak kemény és
hosszú vezeklés után fogadta vissza. Eb-
ben az idõben történt, hogy a közösség-
nek azok a tagjai, akik életben maradtak
ugyan, de az üldözéskor különösen sokat
szenvedtek, erre való hivatkozással ki-
álltak a visszatérni akaró, bûnbánó hitta-
gadók és egyezkedõk mellett. Ez a ke-
resztény szolidaritás, a lelki javaknak ez
a mintegy közös tulajdona, egymás javá-
ra való kicserélhetõsége volt az alapja a
búcsúnyerés egy másik fajtájának, a bú-
csúnak mások javára. Arra való hivatko-
zással, hogy az Egyház mérhetetlen lelki
kincstárral rendelkezik, amely a vérta-
núk és minden szentek, sõt Jézus Krisz-

tus és Édesanyja kimeríthetetlen érde-
meibõl tevõdik össze, egyre inkább el-
terjedt a pápák által is jóváhagyott gya-
korlat, amely ilyen módon, ebbõl a lelki
kincsbõl enyhítette a bûnbocsánat után
fennmaradó büntetés keménységét. Per-
sze egészen „ingyen” nem ment a dolog:
aki búcsút akart nyerni, bizonyos „ve-
zeklés”-tõl nem mentesült; böjt, önmeg-
tagadás, lemondás, imádság fokozott
mértékben, és jócselekedetek (például
szegények istápolása, betegek gondozá-
sa), esetleges zarándoklatok mindvégig
– legalábbis jelképesen – emlékeztettek
a jóvátétel szükségességére.

Búcsúnyerés mások számára

Innen már csak egy lépés a búcsú-pra-
xis kiterjesztése a meghalt hívekre, akik
haláluk után a tisztítótûzben szenvedve
várták, hogy a bûnbocsánat után fenn-
maradó büntetésüket kitöltve, immár
egészen tisztán Isten színelátására jussa-
nak. Minthogy az Egyház kezdettõl azon
az állásponton volt, hogy „szent és jám-
bor gondolat” … engesztelõ áldozatot
bemutatni a halottakért, hogy megszaba-
duljanak bûneiktõl (2Mak 12,45), lehe-
tõvé tette, hogy a földön élõ hívek bizo-
nyos feltételek mellett búcsút nyerhesse-
nek a megholtak számára, és ilyen mó-
don juttassák kifejezésre összetartozásu-
kat a „szentek közösségében”, és ragasz-
kodásukat halottaik iránt.
Sajnos ez a szép gondolat a gyakor-

latban néha furcsa jelenséggé fajult he-
lyenként. Az úgynevezett „toties-quoties”
(annyiszor-amennyiszer) búcsú révén a
búcsúnyerési szándék szinte beteges
formát öltött, amennyiben a búcsúnye-
rés feltételei értelmében, ahányszor va-
laki a kegyelem állapotában bizonyos
napokon templomot látogat, és ott el-
mond egy Miatyánkot, egy Üdvözlé-
gyet és egy Dicsõséget a Szentatya
szándékára, teljes búcsút nyerhet, és azt
felajánlhatja egy halottért. Így az tör-
tént, hogy egyesek naphosszat a temp-
lomot járták be meg ki, hogy így minél
több tisztítótûzben szenvedõ lélek jut-
hasson a Mennyországba. Egy ilyen au-
tomatizmus biztosan nem állt az Egyház
szándékában.
A búcsú-praxis egyébként a történe-

lem során többször öltött olyan formá-
kat, hogy a következmények óriási ká-
rokat okoztak az egész kereszténység-
nek. Hadd emlékeztessek rá, hogy Lu-
ther Márton eredetileg ilyen visszaélé-
sekkel szemben lépett fel, és csak akkor
szakadt el a Katolikus Egyháztól, ami-
kor tiltakozásának nem volt foganatja.
A római Szent Péter-bazilika újjáépíté-
sére meghirdetett gyûjtés ugyanis a bú-
csúnyerés lehetõségével volt összeköt-
ve, amit sokan úgy értelmeztek, hogy jó
pénzért meg lehet vásárolni a bûnök bo-
csánatát.
Ezek a visszaélések persze nem teszik

helytelenné az Egyház búcsúról szóló ta-
nítását. A helyes álláspont újrahangsú-
lyozására tette közzé VI. Pál pápa
1967-ben apostoli iratát a búcsúról szóló
tanítás megújítására és megtisztítására.

Néhány további kérdés
Amint jeleztük, a búcsúnyerés egyik

feltétele a kegyelmi állapot, azaz a men-
tesség a súlyos bûntõl. Ezért írja elõ az
Egyház, hogy elõtte szentgyónást kell vé-
gezni. Ha azonban a hívõ nincs tudatában
súlyos bûnnek, akkor elég, ha felindítja a
tökéletes bánatot, ami elegendõ a szentál-
dozáshoz is. Erre az esetre különösen is
vonatkozik, amikor valakinek nincs al-
kalma, hogy gyakrabban gyónjék.
– Németországi olvasónk még egy

érthetetlen esetrõl számol be. Családjá-
nak egyik tagja esküvõre készült. Ami-
kor a fiatal pár az esküvõi gyónást el
akarta végezni, a pap kijelentette: „Meg-
volt az elsõ gyónás, áldozás. Most minek
gyónni?” Olvasónk megdöbbenése leír-
hatatlan volt. Az enyém is. Csak azt tu-
dom elképzelni, hogy félreértették egy-
mást, vagy hogy nem katolikus pappal
beszéltek. De ha a katolikus pap tényle-
gesen ilyet mondott, akkor jelenteni kell
a püspökségen.
– Egy párizsi olvasónk felteszi a kér-

dést: Ha több a halottunk, akinek javára
teljes búcsút szeretnénk felajánlani, mint
amennyi teljes búcsút nyerhetünk, akkor
mi a teendõ?Döntsünkmi, hogy ki kapja?
Én úgy gondolom, hogy ennek eldön-

tését nyugodtan bízhatjuk a Jóistenre: Õ
tudja legjobban, melyik halottunknak
van leginkább szüksége a büntetés elen-
gedésére. Végül is Õ az, aki dönt.
– Ugyanez az olvasónk azt állítja,

hogy valamelyik cikkemben megjegyez-
tem, a túlvilág hely. – Nos, nekem sose
volt ez az álláspontom, és nem tudom el-
képzelni, hogy milyen mondatomat le-
hetett így érteni. Magától értetõdõ, hogy
a túlvilágban nem létezik se tér, se idõ,
hiszen az tisztán szellemi valóság. Más
lapra tartozik, hogy mi, emberi értel-
münkkel, a térhez és idõhöz kötött gon-
dolatvilágunkkal nehezen tudunk elkép-
zelni e kategóriák nélküli valóságot, pél-
dául az örök pillanatot, vagy a végtelen
pontot, márpedig az örökkévalóság és a
végtelenség másképp nem közelíthetõk
meg. Egyébként helyesen állítja, hogy a
mi fogalmaink Istenrõl és az Õ világáról
csak analóg értelemben érvényesek. És
azt is el tudom fogadni, hogy amint az el-
sõ ember bûne az egészmindenséget ma-
gával rántotta, úgy a Megváltás is az
egész kozmoszra vonatkozik.
– Egymásik túlvilági nehézséget is em-

lít: hogyan képesek a szentek megérteni és
meghallgatni egy hozzájuk intézett kérést,
ha nem értenek az imádkozó nyelvén. Ol-
vasónk megoldásként a Bolyai-geometriát
javasolja, amely szerint a párhuzamos
egyenesek a végtelenben találkoznak. Így
ér el végül minden ima a túlvilágba, és ért-
hetõvé válik a túlvilág nyelvén.
Nézetem szerint a megoldáshoz nincs

szükségünk a zseniális Bolyai geometri-
ájára, tekintve, hogy Istennél a nyelvi
különbségek nem játszanak szerepet.
Mondhatnánk, a kapcsolat Vele a szív
nyelvén történik. A szentek pedig arról
szereznek tudomást, amit – minthogy
Benne élnek – Általa megtudnak, és ez
megint csak Isten nyelvén, a szív, a sze-
retet nyelvén történik. Gondolom, se Ne-
ki, sem a többi mennybéli lakónak nincs
szüksége tolmácsra ahhoz, hogy megért-
senek bennünket.

Frank Miklós

Általános szándék: Hogy a püspöki
szinódus segítse a püspököket és a teo-
lógusokat, a hitoktatókat és a lelki-
pásztori munkatársakat, hogy Isten
szavának szolgálatában bátran adják
tovább a hit igazságait, közösségben
az egész Egyházzal.

Október tekintélyes részét kitölti a püs-
pöki szinódus 12. közgyûlése: 5-én kezdõ-
dik, és 26-áig tart. A kijelölt témát két évvel
ezelõtt tették közzé: „Isten szava az Egyház
életében és küldetésében.” A püspökök
munkáját, a kialakult szabályzatnak megfe-
lelõen, a 2007 áprilisában megjelent irány-
vonalak (lineamenta) és kérdõív voltak hi-
vatva serkenteni. A visszhangok és válaszok
felhasználásával hosszú és alapos munka-
dokumentum készült Rómában; ennek kel-
tezése és megjelenése 2008 pünkösdje, ter-
jedelme pedig 38 sûrûn nyomtatott A4-es
oldal. A dokumentum 30 fejezetre oszlik,
113 jegyzettel. Nyilván már az elõkészítõ
munkát sok imádság kísérte; gondoljunk fõ-
leg az érdekelt püspökökre, teológusokra, a
dokumentumok szerkesztõire, akik mind
imádságban egyesülve Isten Igéjével és sza-
vával végezték feladatukat. Hozzájuk csat-
lakozunk most mi is sokan, hívõ kereszté-
nyek, akiket szintén Isten szava éltet.

„Isten Szava elsõsorban Jézus Krisztus,
ember és Isten. Az örök Fiú az a Szó, aki
öröktõl fogva létezik az Atyában, mert õ
maga Isten. (...) A Szó feltárja az egy és hár-
mas Isten misztériumát. A Szó, akit öröktõl
fogva kimond az Atyaisten a Szentlélek sze-
retetében, jelenti a párbeszédet, kifejezi a
közösséget; bevezet a Szentháromság bol-
dog életének mélységébe. – Jézus Krisztus-
ban, az örök Igében Isten kiválasztott min-
ket a világ teremtése elõtt, eleve arra ren-
delve, hogy fogadott gyermekei legyünk.
Miközben a Lélek lebegett a vizek felett, és
sötétség borította a mélységeket, az Atyais-
ten elhatározta, hogy Szava által megte-
remti az eget és a földet. (...) A Szó nyomai
megtalálhatók a teremtett világban. (...) A
teremtés remeke az ember, aki képes arra,
hogy párbeszédben legyen aTeremtõvel, de
arra is, hogy a teremtésben észlelje Szerzõ-
jének jegyét, a teremtõ Igét, és hogy a Lélek
által közösségben éljen azzal, aki van, az
élõ és igaz Istennel.”

A munkadokumentum elõszavából vett
idézetet folytathatnánk a bûnbeeséssel, a
választott néppel és a szövetségkötéssel,
majd az Igemegtestesülésével. „Isten Igéjé-
nek, aki mindenben hasonló hozzánk, a
bûnt kivéve, emberi módon kellett kifejeznie
magát, szavakkal és gesztusokkal, amelyek-
rõl beszámol az Újszövetség, különösen az
Evangéliumok.” „Megvilágosítva a Szent-
lélektõl, aki a feltámadott Úr ajándéka, és a
tanítóhivataltól vezetve, a hívek kutatják az
Írásokat, és egyre inkább megközelítik tel-
jes jelentésüket, találkozván Isten Szavával,
az Úr Jézus személyével, vele, akinek örök
életre szóló igéi vannak.”

A szinódus témájának többféle dimenzi-
ója van: krisztológiai értelem, pneuma-
tológiai (Szentlélek-tani) értelem, szenthá-
romságos dimenzió. Ezek a dimenziók gaz-
dag és sokrétû valóságot járnak át. A szinó-
dus feladata az lesz, hogy amai (ugyancsak
összetett és problémás, Isten szava iránt
sokszor közömbös vagy ellenséges) világ-
ban elõsegítse a keresztény közösség érzé-
kenységének, elmélyülésének, küldetése
iránti lelkesedésének, a világban való okos
és dinamikus jelenlétének fellendülését. Mi,
az imádkozó Egyház, fogjunk össze a szinó-
duson összegyûlt püspökeinkkel!

II.
Missziós szándék: Hogy ebben a

misszióknak szentelt hónapban a Pápai
Missziós Mûvek és más szervezetek ré-
vén minden keresztény közösség szüksé-
gét érezze annak, hogy imádsággal, áldo-
zattal és anyagi segítséggel vegye ki ré-
szét az Egyház egyetemes missziójából.

LENNE EGY KÉRDÉSEM...
Néhány szó a búcsúról meg a túlvilágról

IMASZÁNDÉKOK
Októberre

(Folytatás a 4. oldalon)

Az angliai római katolikus lelkészség
szeptember 7-én tartotta hagyomá-
nyos Szent István-ünnepét. A szentmi-
sét Kránitz Mihály teológiai tanár, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
tanszékvezetõje, Virágh József ang-
liai magyar fõlelkész, és Mgr. Tüttõ
György atya mutatták be. Ekkor ad-
ták át elsõ alkalommal a Szent Ist-
ván-díjat, melyet az Angliai Római
Katolikus Magyarok Egyesületének
titkára, Kovács Etelka vehetett át.



2008. október ÉLETÜNK 3

ISTENTÕL KAPTA
A BÖLCSESSÉGET…

Szent István-ünnep és
Szent Jobb-körmenet

A Szent Jobb jelenlétében Erdõ Péter
bíboros, Juliusz Janusz apostoli nuncius és
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
tagjai mutatták be az ünnepi szentmisét a
Szent István-bazilika elõtti téren, amely
megtelt az országminden részébõl és a ha-
táron túlról érkezett zarándokokkal.
Jelen volt Sólyom László jelenlegi és

Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, a
diplomáciai testület több tagja, és szá-
mos közéleti személyiség.
Erdõ Péter bíboros a szentmise elején

mondott köszöntõ szavaiban kiemelte:
Szent István hazája valódi apostola volt.
Most is velünk van, életet, célt és re-
ményt merítünk abból az örökségbõl,
amit tõle kaptunk, és amelynek alapja a
szilárd hit volt. Az önzés zsákutcájába té-
vedt ember nem tud megbirkózni napja-
ink olyan komoly problémáival, mint a
környezet rombolása vagy az éghajlat-
változás. Ehhez hitre, reményre és szere-
tetre van szükség.
Kövessük Szent István bizalmát, ha kell,

vállaljunk áldozatokat is családunkért, be-
csüljük meg a betegeket és az idõseket, fo-
gadjuk el, és neveljük szeretettel a gyere-
keket, mert bennük van népünk jövõje – fo-
galmazott köszöntõ szavaiban a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.
A homíliát Majnek Antal munkácsi

püspök mondta. Beszédében kiemelte:
Szent István király Istentõl kapta a böl-
csességet.Valódi odaadás, az egyes ember
megújulása, megtérése nélkül egyetlen or-
szág sem tud megújulni – figyelmeztetett
Majnek Antal, és Wass Albert szavait idéz-
te: „minden bizonnyal eljön az idõ, amikor
fölébred a völgyek magyarjaiban a lélek, s
keresni fogják az igaz utat, mely pusztulás-
ból gyõzelembe, nyomorúságból az Úr
gazdag dicsõségébe vezet vissza, ahonnan
valamikor nagyon régen magunk gyarló-
sága folytán hibás útra tértünk.”
A körmenetben a Szent Jobb elõtt az

Apostoli Szentszék által elismert szerze-
tes- és lovagrendek, az apostoli élet tár-
saságai, valamint a plébániák zarándok-
csoportjai vonultak, idén elõször közö-
sen énekelve a rózsafüzért.

Neumayer Katalin/Magyar Kurír

(Folytatás az 1. oldalról)
Ahol a forradalom gyorsan gyõzött és

megerõsödött, mint pl. Gyõrött és Szom-
bathelyen, a lelkészek bátran kiálltak a
nép jogaiért, és hangosan követelték a
vallás szabad gyakorlatát.

A forradalomban való lelkes és hatá-
sos részvételnek a megtorlás idõszaká-
ban meg is lett a következménye. A leg-
több papot, mintegy 27-et, a Gyõri Egy-
házmegyébõl tartóztattak le, és ítéltek el
rövidebb vagy hosszabb ideig tartó bör-
tönre, illetve internálásra.

Aránylag sok lelkészt vettek õrizetbe a
következõ egyházmegyékbõl. Az eszter-
gomiból 20-at, a váciból 19-et, a szombat-
helyibõl és a székesfehérváriból egyaránt
17-et. A szerzetesek közül a legtöbb, 11 a
jezsuiták közül került ki. Utánuk kilenccel
a piaristák következtek. A vagy kihallga-
tásra vitt, vagy fogva tartott szerzetesek
száma 44-re tehetõ. Összesen 176 körül
mozog az 1956 novemberétõl 1957 végéig
meghurcolt egyháziak száma.

A Katolikus Egyház helyzetét igen
kedvezõtlenül érintette
a mintegy félszáz egy-
házmegyés és legalább
ugyanennyi szerzetes-
pap és papnövendék
disszidálása is. A leg-
fájdalmasabb csapást
azonban három lelkész
és egy nõvér halála je-
lentette. Kenyeres La-
jos tiszavárkonyi plé-
bánost és Brenner Já-
nos rábakethelyi káp-
lánt a belügyi szervek
gyilkolták vagy gyil-
koltatták meg. Szente
Vilmos karmelita atyá-
val az orosz katonák
géppuskasorozata vég-
zett, amikor reggel ablakának redõnyét
felhúzta. Bakonyi Orsolya szerzetes nõ-
vér életét a harcok idején a lakásába beha-
toló golyó oltotta ki.

A sok áldozat is beszédesen bizonyít-
ja a Katolikus Egyháznak a forradalom
melletti kiállását, és a zsarnoksággal va-
ló szembefordulását.

Errõl tanúskodik még az a lelkesedés
is, amellyel a papság és a hívek fõpászto-
rukat, a rabságából kiszabadult Mind-
szenty bíborost fogadták, minden szavát
lesték, minden óhaját és parancsát hûsé-
gesen igyekeztek teljesíteni.

A papságnak és a híveknek a forrada-
lom idején a néppel együtt érzõ, a har-

cosokat, ha gyakran mással nem, leg-
alább imájával támogató, pozitív szere-
pét a legvilágosabban a hatalmukat
visszaszerzett pártfunkcionáriusok vet-
ték észre. Ezek tisztában voltak azzal,
hogy nemcsak a tûz és a víz nem fér meg
egymás mellett, hanem a vallás kiirtását
célul kitûzõ materialista bolsevizmus,
meg az Isten és az ember közti kapcso-
lat elmélyítésére törekvõ kereszténység
sem. Valamelyikük elõbb vagy utóbb el
fogja pusztítani a másikat. Ha a papok
nem is fogtak fegyvert, vagy nem is lel-
kesítették hangosan harcra a zsarnoki
rendszer ellen küzdõ forradalmárokat,
puszta létük és papi tevékenységük, az
Isten földi és örök országát hirdetõ, meg
a gonoszság végsõ bukását prédikáló ta-
nításuk összhangban állt azoknak a fia-
taloknak a céljaival és fegyveres harcá-
val, akik a nemzetet meg akarták szaba-
dítani a gyûlölt bolsevista diktatúrától.
Mindezért a kommunista vezetõk nem
bíztak az Egyházban, még számos béke-
papban sem. Errõl tanúskodik, hogy a

MUK idõszakában nem egy békepap
õrizetbe vételét is elrendelték. Az ateis-
ta államgépezet a forradalmi erõk leve-
rését, és hatalmuk végleges megerõsíté-
sét szükségszerûen a kommunizmus
egyik alapvetõ célkitûzésének megva-
lósítására is felhasználta. Ez pedig nem
volt más, mint a vallás fokozatos elsor-
vasztása, és – ennek érdekében is – le-
hetõleg minél több pap megnyerése a
kommunista állam érdekeinek kiszolgá-
lására.

A vallás elsorvasztását mozdították elõ
a tömeges letartóztatások, a börtönben al-
kalmazott kínzások, és a fogságba vetett
lelkészeknek, illetve kispapoknak arra

történõ rábírása, hogy szabadulásukért
cserében hagyjanak föl papi hivatásukkal.

Mint az események bemutatása során
láttuk, a nyomozók és a bírák erõfeszíté-
sei nem egynél sikeresnek bizonyultak. A
vallás gyengítése végett a rendszer igye-
kezett minél több paptól megvonni a mû-
ködési engedélyt, vagy megtiltani nekik a
hitoktatói munka végzését. Az istentiszte-
leti élet terén elrendelt korlátozások is
csökkentették a lelkészi munka hatásos-
ságát. Ezt szolgálta még a papság megfé-
lemlítése is. A buzgó papok meggyilkolá-
sának, a rendszeresen megismétlendõ és
tömeges letartóztatásoknak, a rendõri
zaklatásoknak hírére nem egy pap vissza-
húzódott a templom és a sekrestye falai
közé, és semmi olyat nem mert tenni,
amit az Egyházügyi Hivatal nem engedett
meg, vagy legalábbis nem tûrt el.

A rendszer támogatását fõleg a béke-
papi mozgalom restaurációjával érte el a
hatalom, amely a Mindszenty bíboros és
több püspök, majd a Szentszék által ve-
zetõ egyházi állásaikból elmozdított

mintegy harminc bé-
kepapot visszajuttatott
régi pozícióiba. Ugyan-
akkor az Egyházügyi
Hivatalnak és a titkos-
rendõrségnek sikerült
több tehetséges papot
megnyernie a béke-
mozgalom, és ezen ke-
resztül a rendszerrel
való együttmûködés szá-
mára.

A papság nagy több-
sége azonban, ha féle-
lembõl vagy érdekbõl
el is járt a békegyûlé-
sekre, fel is olvasta az
ócskavas- és termésbe-
gyûjtésre, békekölcsön

jegyzésére stb. buzdító körleveleket,
nem tartozott a rendszer aktív kiszolgá-
lói közé.

A legszomorúbb jelenségnek a besú-
gásra való beszervezést kell mondanunk.
A hitleri nácizmus és a sztálini bolseviz-
mus tapasztalatait átvevõ magyar titkos-
rendõrség hihetetlen kitartással leste a pa-
pok magánéletét. Ha egy letartóztatott lel-
készbõl a nyomozók valamilyen komo-
lyabb erkölcsi botlás bevallását ki tudták
csikarni, vagy a szabadon mûködõknél va-
lamilyen súlyosabb nemi, illetve gazdasá-
gi vétséget fel tudtak fedezni, azt a legtöbb
esetben besúgásra kényszerítették. Hogy
hányan voltak ezek a szerencsétlenek, le-
het, hogy csak egyelõre, de lehet, hogy so-
hasem tudjuk megállapítani.

A rendszer minden próbálkozása, hogy
a papság gerincét megtörje, illetve az egy-
háziakat a rettegés állapotában tartsa, szá-
mos papnál nem vezetett eredményre. Az
Egyház nagy szerencséjére sokan voltak,
akiket nem sikerült meghátrálásra, meghu-
nyászkodásra, visszavonulásra kényszerí-
teni. Ezek, így pl. a Regnum Marianum-
közösség papjai, meg számos báziscsoport
vezetõi és tagjai, valamint sok pap és apá-
ca megtorlással, börtönnel dacolva paszto-
ráltak még a legveszélyesebb területen is, a
fiatalság vallásos nevelése vonalán. Az is
vigasztaló jelenségnek számított, hogy a
papság, mindenekelõtt az alsópapság nem
csekély része nem ijedt meg annyira, mint
amennyire az ÁEH szerette volna, és hiva-
tását legalább a templomban, sekrestyében
és plébánián lelkiismeretesen végezte.

Ezeknek a meghurcolás vállalására is
kész hõs egyháziaknak, továbbá a lelké-
szi hivatásukat becsületesen teljesítõ pa-
poknak köszönhetõ, hogy a magyar Egy-
ház szilárd maradt, élt és dolgozott, és si-
került a sötétség néhány évtizedét átvé-
szelve, egy új, a kommunista diktatúrát
megelõzõ állapotnál is biztatóbb jöven-
dõt elkezdenie. £

A FORRADALOM ÉS AZ EGYHÁZ

Mindszenty József bíboros egy archív felvételen

Részlet Majnek Antal munkácsi
püspök szentbeszédébõl

(...) Isten nélkül, hit nélkül nem le-
het országot építeni és megtartani.
Nem lehet sem a társadalom, sem az
egyén szintjén növekedõ, virágzó
életet élni. István király az Úristenre
alapozta országirányító tevékenysé-
gét, és az ország növekedett, erõsö-
dött. Bizonyára hallotta Szent Ágos-
ton tanítását, miszerint az állam fel-
adata a népet az üdvösség útjára ve-
zetni, s azon megtartani. A mai tár-
sadalom megpróbálja kizárni Istent
a közéletbõl, az alkotmányból, az ok-
tatásból, a médiából – azután cso-
dálkoznak, hogy miért van annyi baj
az emberekkel és az országgal. (...)

A magyar bencések által
alapított (1954) São Pauló-i
Szent Gellért Apátságban au-
gusztus 11–24. között általá-
nos vizitációt tartott Várszegi
Asztrik pannonhalmi fõapát,
a Magyar Bencés Kongregá-
ció prézese. Augusztus 16-án
a Magyar Házban a Könyves
Kálmán Szabadegyetem ren-
dezésében Magyarország és
az Európai Unió címmel elõ-
adást tartott a magyar közös-
ségnek. Elõadásában e kap-
csolat egyházi vonatkozásai-
ról beszélt. Augusztus 17-én
a Szent István-napi szentmise alkalmat
biztosított a São Pauló-i és más brazíliai
magyar közösségekkel való találkozásra
Várszegi Asztrik fõapátnak, aki az ünne-
pi homíliájában hangsúlyozta, hogy
„Szent István király izzó szeretettel sze-
rette” fiát, Imrét. A családokban István

példájára, felelõs szeretettel kell a fiata-
lokat szeretni, hogy azok a társadalom
útvesztõiben lélekben, hitben épek ma-
radhassanak.” A Szent István-napon
mintegy háromszáz magyar vett részt.
(Várszegi Asztrik brazíliai naplórész-

leteit következõ számunkban közöljük)

A PANNONHALMI FÕAPÁT
SÃO PAULÓBAN

Szentmise a Szent Gellért Apátságban
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Minden délben megszó-
lalnak a katolikus világ ha-
rangjai, s immár századok
óta hirdetik a magyarok di-
cséretét. De tudjátok-e, hogy
miért?
Kezdjük egy kicsit a

messzi távolból, és nemcsak
idõben, de földrajzilag is.
Minden évben október 23-án
emlékezünk Kapisztrán Szent
Jánosra, aki 1386. június
24-én született Dél-Itáliában, Capestranó-
ban. Édesapja a nápolyi király hûbérese
volt, de korán életét vesztette. A kis János
szeme láttára égették fel lakóhelyüket, aki
már gyermekként nagyon okos volt, pláne
késõbb, miután tíz évig tanult Perugiában,
a jogi karon. Ki is nevezték õt a Nápolyi
Királyság legfõbb bírósága elnökének, ké-
sõbb még városi kormányzó is lett.
Amikor aztán eljegyzett egy nápolyi

grófkisasszonyt, fordulat állt be az életé-
ben. A Perugia és Malatesta közötti há-
borúban ugyanis elfogták, és börtönbe
vetették. Megszökött, de újra elfogták.
Ekkor aztán úgy megváltozott a lelke
meg az életfelfogása, hogy teljesen sza-
kított a világgal, felbontotta az eljegy-
zést, és belépett a ferences barátok közé.

Szerzetesként negyven
éven át prédikált, legalább
egyszer naponta, s volt olyan
is, hogy három óra hosszat.
Gyógyító erõvel is rendelke-
zett, még a pápa meg a bíbo-
rosok is segítségét kérték.
Most aztán ugorjunk egy

nagyot. 1455 májusában át-
lépte a magyar határt. Segít-
ségünkre jött a török ellen. A
megbízatást magától III. Cal-

listus pápától kapta. Itt aztán Hunyadi
János segítõje lett, aki keresztes hadjára-
tot vezetett. A több tízezres sereg
Kapisztrán Szent János hite és gyújtó
szavai hatására indult hadba. Noha a
szultán is együtt harcolt a saját katonái-
val, nem tudtak ellenállni, végül is elme-
nekültek.
Amikor a gyõzelem híre Rómába

ért, a pápa elrendelte, hogy a déli ha-
rangszó ennek állítson örök emlékezte-
tõt, de még egy ünnepnapot is kijelölt
nagy örömében. Azóta milliónyi ha-
rang hirdeti dicséretünket az év min-
den napján. Sõt, minden órában, hiszen
tudjátok, a Föld valamelyik pontján
mindig dél van.

András bácsi

Gyermekeknek

A DÉLI HARANGSZÓ

Fiataloknak

A SZERETET PARANCSA

„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szí-
vedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elméd-
bõl.” „Szeresd embertársadat, mint saját
magadat.” (Mt 22,37-39)
Még azoknak is világos, egyértelmû

ez a kifejezés, akik nem jártasak a ke-
resztény hitben. A Fõparancsolat nem
más, mint a szeretet parancsa.
A szeretetrõl nagyon sokan írtak már,

könyvtárnyi az irodalma ennek a néhány
szentírási sornak… S mégis, mindunta-
lan nekünk szegezik a kérdést: mit jelen-
tenek ezek a jézusi szavak a hétközna-
pok, a mindennapi élet forgatagában?
„Szeresd Istent és embertársadat, mint
saját magadat” – ez egy érzés, egy lelki-
állapot, egy fülbemászó dallam-szöveg,
amirõl olyan sokat hallhatunk? Szeretni
nemcsak ezt jelenti… Szeretni: egy élet,
amibõl hiányzik a félelem. Hiányzik a
kudarctól, a másik elvesztésétõl, a hût-

lenségtõlvaló félelem…Úgy élni, csele-
kedni, szólni, kapcsolatokat építeni,
hogy azokban soha semmi nyoma ne le-
gyen kétértelmûségnek, homályos, titko-
lózó, valamit elhallgató szándéknak.
„Mint saját magadat”, õszintén, másokat
elfogadni úgy, ahogy vannak: hibáikkal,
gyengeségeikkel, de erényeikkel, talen-
tumaikkal is…
Jézus nagyon sokszor ezekkel a sza-

vakkal köszöntötte tanítványait: „Békes-
ség nektek! Ne féljetek!” Teszi ezt azért,
hogy figyelmeztesse tanítványait: ami
emberi kapcsolataikban alapvetõen fon-
tos, hogy sikeresek legyenek, hogy béké-
ben és nyugalomban éljenek, az Istennel,
Vele kapcsolatosan is érvényes.Õszinte,
félelemtõl mentes élet. Ahol nincs féle-
lem, ott van helye a szeretetnek, Isten és
a felebarát iránt.

Pál atya

EMÉSZTÕ GONDJAINKBAN PÁRTFOGÓINK

Márton Áron (1896–1980)

Püspöki jelmondata: „Nem vonakodom a munkától!” Hosszú
munkássága alatt népe fennmaradásáért, hívei hithûségéért küz-
dött és szenvedett.

Imameghallgatás Márton Áron püspök közbenjárására:
„Munkatársnõm 14 éves kisfiát agydaganattal kellett mûteni. Az
orvosok 20% esélyt adtak a mûtét sikerének. Imáinkban segítsé-
gül boldogult Márton Áron püspök úrhoz folyamodtunk. A jó Is-
ten meghallgatta kérésünket, a mûtét sikerült, és majd iskoláit is
tudja folytatni.” (Dévai édesanya)

A boldoggá avatások menete (2.)
Az említett bizottságoknak nagy körültekintéssel meg kell vizsgálni minden olyan

könyvet, irattári anyagot, amelyet Isten Szolgája írt vagy róla írtak. Abban az esetben,
ha van bennük a Katolikus Egyház tanításával ellentétes kijelentés, akkor tisztázni
kell, vagy ha ez nem lehetséges, le kell állítani az ügyet.
Mellékelni kell a személyazonosságra vonatkozó iratokat: keresztlevél, bérmálási

igazolás, különbözõ bizonyítványok, jellegzetes fényképek stb.
Az összegyûjtött aktákat a Vatikánban elfogadott nyelvek valamelyikére le kell

fordítani (latin, olasz, spanyol, francia, angol és portugál).

„A vállainkra nehezedõ szerep nagy és felelõsségteljes, de úgy becsülnekmeg,
s az idõk mérlegén annyit nyomunk, amennyi igazi értéket önmagunkban, ma-
gatartásunkban, feladataink teljesítésében felmutatunk.” (Márton Áron)

Elérhetõségeink: 1125 Budapest, Felsõ Svábhegyi út 12. (Levélcím: 1525 Buda-
pest, Pf. 131.) Telefon: 06-1/201-0979; fax: 356-8200. http://mindszenty.lapja.hu
E-mail: ungmind@vnet.hu

Máriagyûd
A honfoglaló magyarok itt már keresz-

tény szlovénokat találtak, akiktõl csakha-
mar átvették a keresztény hittel együtt a
Szûzanya tiszteletét is.
A mostani kegytemplom 1739–42 kö-

zött épült. A régi kápolnácskát mint szen-
télyt beleépítették a mostani templomba.
A „gyûdi Szûzanya” elsõ, õsi kegyszobra
– mely egyidõs volt a magyarok megtéré-
sével – egészen a török megszállásig ma-
radt meg. Ekkor elveszett, de nem nyom-
talanul. Ugyanis 1927-ben a pécsi Fe-
renc-rendi zárdát bõvítették, és a szentély
mögötti régi zárdatemetõben a csontok
között egy tömör rézbõl készült, XIV.
századból származó máriagyûdi érmét ta-
láltak. Az érmén a Szûzanya mint király-
nõ van ábrázolva palásttal, jobb kezében
jogarral, és a fején koronával. A Kisjézus
nincs a karján, mert abban az idõben ez az
ábrázolási mód nem volt szokásban. Az
érmét ma a pécsi múzeumban õrzik.
A török uralom alatt egy ideig a görögke-

letiek használták a templomot, majd a kálvi-
nisták. De a buzgó hívek zarándoklata a
szent helyre ezekben az idõkben sem szüne-
telt. 1690-ben visszakapták a kegytemplo-
mot a katolikusok, de ekkormár alig voltak e
térségben hívek, és hiányzott a Szûzanya
kegyszobra is.Avisszatérõ ferences atyákP.
Králycsevics Tamás plébános vezetésével
Kaproncáról hoztak egyMária-szobrot, me-
lyet a padláson találtak. 1704-ben Siklósra,
majdEszékre vitték ezt a szobrot a kuruc–la-
banc zavargásokmiatt. A béke helyreállítása
után az eszékiek nem voltak hajlandók a
kegyszobrot Gyûdnek visszaadni. Radonay
Mátyás pécsi püspök új szobrot – az eszéki-
nek amását – készíttetett a gyûdi kegytemp-
lom számára. Ez a mai napig Máriagyûdön
van az oltáron. A kegyhelyen a csodás ima-
meghallgatások és gyógyulások tovább
folytak, és azóta is egymást érik. Az 1737-es
pestis idején a nép a gyûdi Szûzanyához for-
dult segítségért. A hívek a hatósági tilalom
ellenére is tömegesen jöttek, szinte lopakod-
tak Máriához, „árkon-bokron keresztül”. A
járvány hamarosan megszûnt. A templom
pedig hamarosan kicsinek bizonyult, ezért
1739–1745 között amostani kéttornyú kegy-
templomot építették amellé helyezett zárdá-
val együtt. A kegyhely jelenlegi impozáns
képének kialakításában legnagyobb érdeme
P. Schneider Vencel házfõnöknek volt. A
kegyhelyet gondozó ferenceseket az ateista
hatóságok 1950-ben eltávolították, azóta pé-
csi egyházmegyés atyák vezetik.

Máriabesnyõ
Grassalkovich Antal 1758-ban elhatá-

rozta, hogy birtokán a Lorettói Boldog-

asszony tiszteletére kápolnát építtet. De a
helyre nézve még nem döntött. Akkoriban
a gödöllõi út mentén, egy domb tövében –
valószínûleg még a 13. században itt élt
premontreiek által épített templom három-
száz éves romjai állottak sûrû erdõségtõl
takarva. A bozót eltávolítása közben tör-
tént, hogy Fidler János gödöllõi születésû
kõmíves álmot látott, ugyanakkor titokza-
tos szózatot is hallott: „Ha a templom rom-
jai között – ahol hajdan a fõoltár állott – ás-
ni fogsz, szép tárgyat találsz.” Serényen
fogott neki a munkának, és alig vette kezé-
be a csákányt, azonnal észrevette, hogy va-
lami kemény tárgyba ütközik. Egy jókora
kõ volt. Midõn a követ kiemelte, az alatta
lévõ földben csonttárgyra bukkant. Ezt a
törmeléktõl megtisztította, és örömmel
észlelte, hogy az a Boldogságos Szûzanya
szobra. A szobrocskát a gróf azonnal
üvegszekrénykébe, mintegy ereklyetartó-
ba foglaltatta, és az épülõ templom fõoltá-
rára helyeztette. A Boldogságos Szûzanya
e rendkívüli módon föltalált szobrocskája
a mûértõk szerint a 11–12. századból való.
A szemlélõ meglepõdve szemlélheti a
Szûzanya arcán lévõ földöntúli bájt és jó-
ságos mosolyt. Migazzi Kristóf váci me-
gyéspüspök és bíboros az ezüst ereklyetar-
tó hátlapjára a következõ írást vésette:
„Midõn gróf Grassalkovich Antal, a ma-
gyar királyi kincstár elnöke, Gödöllõ mel-
letti pusztán az idõk viszontagságaitól el-
pusztult templomot ismét fölépítette, a
Boldogságos Szûznek e szobrocskája,
mely a templom romjai alatt mintegy há-
romszáz évig eltemetve feküdt, isteni su-
gallatra, sértetlenül megtaláltatott 1758.
április 19-én.”
A máriabesnyõi kegyhely pedig azóta

is a magyarok által nagyon kedvelt és
szeretett kegyhelyek közé tartozik.
1989-ben a kegyhely õrzõi, a kapucinus
szerzetesek is visszatértek, de azóta lét-
számhiány okán ismét eltávoztak. Jelen-
leg a Váci Egyházmegye gondozásában
áll a kegytemplom és a kolostor. £

KÉT ÚJ BAZILIKA...
(Folytatás az 1. oldalról)

A máriabesnyõi kegytemplom

Októberre esik (idén 19-ére) a misszi-
ós világnap, a missziós hét zárónapja.
Ennek a hétnek minden évben sajátos té-
mája van. A 2008-as téma így szól: „Sze-
retetetek fáradozásban bontakozzék ki!”
(Szó szerint: „Szeretetetek vegye a fárad-
ságot!”) Mostani havi szándékunk megfo-
galmazói a 2006-os témát tartották szem
elõtt: „A szeretet, a misszió lelke.” Végül
is a két téma szorosan összetartozik.

(Az érem egyik oldala.) A missziós segí-
tés, ha nincs meg benne a szeretet mélysége,
inkább csak szociális, emberbaráti tevékeny-
ség. Isten a misszióval minden ember iránt
szeretetre indít és segít, egyben a segítõ sze-
retet tanúsítására ösztönöz is. Ezt élteti Is-
tenbe ágyazódó létünknek minden rétege.
„Kezdetben az ember a Teremtõ kezébõl úgy
került ki, mint egy szeretõ kezdeményezés
gyümölcse.” (XVI. Benedek) Késõbb „Isten
szeretete abban nyilvánult meg, hogy egy-
szülött Fiát küldte a világra, hogy általa él-
jünk.” (1Jn 4,9) Végül pedig az Atya, irán-

tunk való gyökeres szeretetében, szinte ön-
maga ellen fordult: Fiának kereszthalála
árán mentett meg minket. A misszió tehát –
amely az embereknek, Krisztus tanítványai-
nak nagylelkû szeretetbõl forrásozó készsége
– anyagi javainknak és saját magunknak
rendelkezésre bocsátása azért, hogy ez az
üdvözítõ isteni kezdeményezés egyre meg-
újuljon, és tovább gyûrûzzön.

(Az érem másik oldala.) Az emberiség-
nek egyre égetõbben megszabadulásra,
megváltásra van szüksége; „a teremtett vi-
lág sóvárogva várja, hogy Isten gyermekei
megnyilvánuljanak” (Róm 8,19). Gondol-
junk itt akár a nyugati világ, akár a har-
madik világ helyzetének ezernyi konkrét
elemére. Mi lesz a világunkkal, a teremtés-
sel? Mi lesz az emberiséggel? Nekünk, ke-
resztény közösségnek, és személy szerint
nekem is, magunkévá kell tennünk Szent
Pál felkiáltását: „Jaj nekem, ha nem hir-
detem az Evangéliumot!” (1Kor 9,16)

Az imaszándék részletezõ pontosítása
szerint: hirdessük az Evangéliumot imád-
sággal, áldozattal, anyagi segítséggel, ön-
magunk bevetésével, sõt feláldozásával is!

Nagy Ferenc SJ

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)
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Florida aranyosan ragyogó korát, a
Gilded Age-et a 19. század második felé-
ben épült fantasztikus, szuperelegáns
Grand Hotelek fémjelzik. Négy-ötszáz
szobás, kacsalábon forgó építmények a
„paradicsomban, amely még várja, hogy
felfedezzék”. Van abban némi humor,
amikor ezt az idõt Florida aranyozott ko-
rának nevezik, hiszen az õserdõ és
dzsungel borította, alig lakott vidékekre
csak a mérhetetlen vagyonnal rendelke-
zõ vitorlázók, vadászok és horgászok ju-
tottak el. Igaz, a Grand Hotelek éppen
ennek a kategóriának születtek az Atlan-
ti-óceán mosta keleti, és a Mexikói-öböl
szegélyezte nyugati parton. Mulatságos
véletlen, hogy a szuperluxusnak ezek a
kirakati példányai két Henry nevéhez fû-
zõdnek. HenryM. Flagler a keleti, Henry
B. Plant a nyugati partot uralta. Hét
Grand Hotelt építettek. Öt még áll, igaz,
más rendeltetéssel.
Korabeli fényképeket tartalmazó

könyv, a Florida’s Grand Hotels from
the Gilded Age állít emléket ennek az
idõnek. Kevés a szöveg, a képek magu-
kért beszélnek.
A „Henryk” a hotelekhez vasutakat is

építettek. Másként hogyan jutottak volna
el a hideg tél elõl, családostól, nevelõ-
nõstõl menekülõk St. Augustinbe, Palm
Beach-re, Miamiba, vagy a Tampai-öböl
környékére? (Tampa ma világváros, ak-
kor néhány százan lakták.) A két Hen-
rynél a rendkívüli volt a norma. Legbe-
szédesebb példa erre Henry Plant
1889–91 között, 3 millió dollárért épült,
ötemeletes téglaépítménye a Tampa Bay
Hotel, helyesebben a „Mór-palota”. 13
ezüstösen csillogó hagymakupolájával,
félholddal díszített minaretjeivel évtize-
dekig uralta Tampa városképét. Aki kör-
be akarta járni, majd egy mérföldet,
másfél kilométert tipegett. De megkímél-
te a fáradságtól a riksák hada. Egyenru-
hás néger boyok tolták a szekereket, az
afromobilokat. (Messze volt még a „po-
litikai korrektség” kora.)
A hotelek közé pazar parkokat vará-

zsoltak. A vendégek teniszeztek, golfoz-
tak, lovagoltak és kerékpároztak, hiszen
a biciklizést még a sportok közé sorolták.
S a korrekt öltözet ellen nem vétett senki.
A hölgyeknél a hosszú szoknya, magas
nyakú, hosszú ujjú blúz és kalap, férfiak-
nál a mellény, nyakkendõ, kalap, egyál-
talán a korrekt városi öltözék dominált.
Zsonglõrök, színészek szórakoztatták a
vendégeket, a zenét a hotelek saját
együttesei szolgáltatták. (Az egyikben
ügyesen kombinálták a báltermet az
uszodával. Ha táncolni volt kedvük a
vendégeknek, szorgos kezek befedték az
uszodát, és készen volt a táncparkett.) A
gyerekeket rengeteg játék várta, táboro-
zás, de még iskoláról is gondoskodtak.
Hány barátságnak, késõbbi üzleti össze-
köttetésnek vetették meg az alapját ezek
a hónapokig tartó telelések!
A két Henry élete nagyon különbözött

egymástól. A nyugati part ura, Henry
Flagler szegény gyerek volt. Csak nyolc
osztályt végzett, 14 évesen elhagyta a
szülõi házat. Kalandos útján a jó eszû,
minden munkát vállaló, szorgalmas ifjú
nagystílû pénzemberré vált, a Standard
Oil Társaság megalapításánál Rockefel-
ler társa lett. A keleti parton vasutat,
Palm Beach-ben a „világ legnagyobb
hotelét”, az impozáns Hotel Royal Poin-
cianát építette.
Henry Plant módos családba szüle-

tett, egyetemet, Yale-t végzett, de elõbb
csábította a nagyvilág. Hajóinas lett,
szerelmese a vasútnak, hajózásnak. Gõz-
hajóhadat, vasutakat épített, és a másik
Henryvel együtt megteremtette Florida
aranyozott korát.

Bitskey Ella, Sarasota

Floridai levél

A RAGYOGÓ
FLORIDA

A nyáron ismét kiéle-
zõdött a harc Romániában
a Görög Katolikus Egyház
körül. Az Ortodox Egyház
Szent Szinódusának leg-
idõsebb tagja, a 85 éves
Nicolae Corneanu bánáti
metropolita Temesváron a
görög katolikus templom-
banmondottmisén minden-
ki szeme láttára a szentsé-
gekhez járult, és ezzel ki-
hívta maga ellen a többi
görögkeleti fõpap harag-
ját. Kivéve a nagyváradi
püspököt, SofronieDrince-
cet, aki városának görög
katolikus fõpapjával, Vir-
gil Berceával közösen tar-
tott vízszentelést. Az ügy
Moszkváig és Athosig elérõ
hullámokat vert: Moszkva és
egész Oroszország pátriár-
kája jelentést kért a romá-
niai Szent Szinódustól a
két ortodox egyházi veze-
tõ eretnek magatartásáról,
a görögországi Athos-félszi-
geten lévõ kolostorok
szerzetesei pedig egyene-
sen kiközösítésüket köve-
telték. Corneanu már rég-
óta szálka a romániai Gö-
rögkeleti Egyház szemé-
ben, mert megbékélésre,
sõt együttmûködésre tö-
rekszik a görög katoliku-
sokkal. Igaz, a metropolita
már a rendszerváltás után
magára haragította a Szent
Szinódust azzal, hogy
nyíltan bevallotta: együtt
kellett mûködjönCeauºes-
cu rendszerével, és ezért –
egyes-egyedül a fõpapok
közül – mindenkitõl bo-
csánatot kért. Egyházme-
gyéjében pedig visszaadta
a görög katolikusoknak a
lugosi székesegyházat,
amelyet még a kommunis-
ta rendszer bevezetését
követõen – a kormány te-
võleges támogatásával –
vett birtokába az Ortodox
Egyház. 1948-ban a Gö-

rög Katolikus Egyházat
egyszerûen beolvasztották
az Ortodox Egyházba,
püspökeit és több mint
600 lelkipásztorát letar-
tóztatták és kényszermun-
kára ítélték. A kommunis-
ta rendszer a görög katoli-
kus templomok, kolosto-
rok és ingatlanok átadásá-
val az Ortodox Egyháznak
olyan fegyverhez jutott,
amelyet minden idõben a
Szent Szinódus ellen for-
díthatott, eleve kifogva a
szelet az esetleges ellenvé-
leménymegnyilvánulásai-
nak vitorlájából. Ezek
után az ortodox vezetõk
megdöbbenéssel vették tu-
domásul a Görög Katoli-
kus Egyház újraéledését
Ceauºescu bukása után. A
világháború elõtt közel
másfél millió görög katoli-
kus élt Romániában, a
rendszerváltás óta számuk
alig haladja meg a 900 ez-
ret, azonban köreikbõl a
demokratikus állam több
fiatal vezetõje is szárma-
zik, ami a vagyoni helyzet
tisztázása szempontjából
cseppet sem elhanyagol-
ható. Corneanu bánáti met-
ropolita és Drincec nagy-
váradi püspök kinyújtott
kezét ugyanis elsõsorban
vagyoni okokból tartják
eretnek mozdulatnak a
Szent Szinódus többi tag-
jai, élükön az egyébként
ökumenikus magatartásá-
ról közismert Daniel Cio-
botea pátriárkával. Az Or-
todox Egyház ugyanis
mindent elkövet a Görög
Katolikus Egyházat meg-
illetõ és törvényben is
szentesített ingatlanok
visszaadásának meghiú-
sítására, de legalábbis kés-
leltetésére. Ennek egyik fõ
oka az, hogy a templomok
visszaszármaztatásával az
eredetileg görög katolikus

hívõk ismét visszatérnek
Egyházuk kebelére, és a
román törvények szerint a
felekezetek állami java-
dalmazása a hívõk lélek-
számától függ, tehát ha –
mint Lugosban is – a szé-
kesegyházban ismét a ró-
mai pápa primátusát elis-
merõ görög katolikus szer-
tartás szerint miséznek, az
ortodoxok költségvetésbe-
li támogatása csökken. Az
Egyesült Államok diplo-
máciai úton már régóta
szorgalmazza az egyházi
ingatlanok restitúcióját,
eddig azonban a több mint
2500 görög katolikus
templom és kolostor kö-
zül alig 600-at adtak
vissza. Új görög katolikus
templomok építését pedig
különbözõ ürügyekkel
késleltetik. Némi vigaszt
jelenthet, hogy a görög ka-
tolikusok pártfogójának
tekintett Corneanu metro-
polita ellen a Szent Szinó-
dus nem foganatosított
megtorló intézkedéseket.
A fõpap pedig Drincec
püspökkel együtt belátta
tévelygését, és ígéretet tett,
hogy a jövõben tartózkod-
ni fog az – úgymond –
nem idõszerû ökumenikus
megnyilvánulásoktól. Jól
értesült források szerint a
bukaresti Szent Szinódust
aligha a bánáti metropolita
magas kora hatotta meg,
inkább az a tény, hogy
Ceausescu bukását köve-
tõen éppen Corneanu
emelte Temesvárott se-
gédpüspöki rangra Daniel
Cioboteát, aki azóta a
Szent Szinódus élére ke-
rült, és azmégsem vetne jó
fényt a magas egyházi
méltóságra, hogy egy idõ-
közben eretnekké nyilvá-
nított pap szentelte volna
püspökké.

Vincze András

FELEKEZETI HARC ROMÁNIÁBAN

Bottrop-Kirchellen egyik romantikus
hangulatú tanyáján került sor arra a nép-
tánccal és komolyzenével fûszerezett
magyar estre július 4-én, amelynek fõ
szervezõje Alemany Erzsébet volt.

Erzsébet asszony az Ost-Europa Hilfe
Csilla von Boeselager Alapítvány volt alel-
nöke, Wolfhard von Boeselager báró úrral,
a leköszönt elnökkel együtt már átadta az
alapítvány vezetését a fiataloknak, de még
mindig aktív.Az évente több tucatnyi, fõleg
Magyarországra küldött humanitárius se-
gélyszállítmány szervezése mellett a vajda-
sági származású Erzsébet asszonynak még
marad energiája jótékonysági céllal magyar
kulturális est megrendezésére. Az est sike-
réhez sokan hozzájárultak: a hangulatos
helyszínül szolgáló tanya tulajdonosa, Jörg
Umberg, aki a helyi Lions Club vezetõje,
valamint az Ost-Europa Hilfe Csilla von
Boeselager Alapítvány új elnöke, Raphael
von Hoensbroech. Õk köszöntötték az
összegyûlt mintegy 450 vendéget. A
Bottrop és Veszprém közötti, immár 20
évesmúltra visszatekintõ testvérvárosi kap-
csolat újabb állomása volt a rendezvény, és
a néptánccsoport és a szólótáncos is Veszp-
rémbõl érkezett. A Kurázsi Táncegyüttes
vezetõi, Szabó Sándor ésVéghViktória, 14

fiatallal vállalta a hosszú utat a Ruhr-vidéki
Bottropba. Velük érkezett Zagyva Richárd
is, aki a veszprémi Caritas igazgatója, de
most szólótáncosi minõségében szórakoz-
tatta a közönséget. A program rendkívüli
színességét bizonyítja, hogy amoldvai kör-
táncoktól, a kalotaszegi és méhkeréki legé-
nyesen keresztül a domaházi, rábaközi tán-
cokat is megcsodálhattuk. A mûsorszámo-
kat, melyek mindegyike a Kárpát-medence
népi tánckultúrájának gazdagságát kívánta
bemutatni, a táncosok eredeti, illetve az ere-
detivel megegyezõ népviseletben adták elõ.
A szólótáncos pedig a honfoglalás kori har-
ci kultúránkból nyújtott egy kis ízelítõt kor-
hû zenére és öltözetben, majd pedig régi
magyar lakodalmi szokások és ügyességi
férfitáncok bemutatásával ejtette ámulatba
az összegyûlteket. A csaknem 3 órásmûsor
végén a bátrabbaknak lehetõségük adódott
kipróbálni magukat: tánctanítással záródott
az emlékezetes hangulatú este.

A bevétel az Isaszegen található, az
Egymást Segítõ Egyesület által mûködte-
tett Alemany Erzsébet Segítõ Ház bõvíté-
sére szolgál, ahol a növekvõ igényekre vá-
laszolva egyre több gondozásra szoruló
idõs és fogyatékos talál majd otthonra.

Ládonyi Zsuzsanna

SZIGETI
VESZEDELEM

Szulejmán szultánnak mellszobra van
Szigetváron.Mellette, jóllehet ott látható
a hõs szigeti kapitány, Zrínyi Miklós
mellszobra is. Török pénzbõl állították
mindkettõt, jó tíz esztendeje.
A napokban pedig azt adja hírül a Du-

nántúli Napló, hogy a szigetvári vár te-
rületén török kulturális központot alakí-
tanak ki majd, mintegy százmillió forint-
ból. A pénzt – miként a szobrokra is õk
adták – a törökök hozzák. A szigetvári
városvezetés meg elfogadja.
Megrökönyödtem már egy évtizede is.

Mit mondhatnék most?
Akik Isztambulban járnak, jólesõ ér-

zéssel emlegetik, hogy a törökök szeret-
nek bennünket. Nemcsak az utca embe-
re ölelgeti meg a „rokont” – történe-
lemkönyveikben mi, magyarok barát-
ként, fegyvertársként szerepelünk. Va-
lami különös, nagy feledékenység száll-
ja meg a mai törököket, amikor rólunk
beszélnek.
Igaz, a történelem évszázadokig

úgy sodort egymás mellé bennünket,
hogy a reánk zúduló többféle áradat-
ból fel-felbukkanva, levegõvételnyi
idõre a török csúsztatott szilárd talajt
a lábunk alá. Szilárd talajt? Thököly
Imre kapott ugyan támogatást Bécs el-
len, de végül a segítõi emésztették el.
II. Rákóczi Ferencnek és hûséges em-
bereinek menedéket nyújtottak Rodos-
tóban, de éppen a fejedelem udvari ka-
marásától, Mikes Kelementõl olvas-
hatunk megrendítõ sorokat a magyar
gályarabokról. Befogadja a török
Kossuthot is, de katonáit csak akkor
nem adja ki Bécsnek, ha mohamedán
hitre térnek.
A feltételeket ama százötven esztendõ

alatt idehaza is a török szabta meg.
S zapolyai János magyar királynak
1529-ben a mohácsi síkon nyújtotta a ke-
zét kézcsókra Szulejmán szultán. A mo-
hácsi mezõn, amelyet három évvel ko-
rábban õ tett „nemzeti nagylétünk nagy
temetõjévé”. Õ kért bebocsáttatást „vá-
rosnézõ” janicsárjainak Buda várába
1541 augusztusában, õ hívta feketekávé-
ra Török Bálintot, s hurcoltatta el az isz-
tambuli Héttoronyba.
Huszonöt esztendõ múlva ugyanez a

Szulejmán vette ostrom alá Szigetvárat.
Az õ basái, janicsárjai vágták le a várka-
pitányt és hûséges vitézeit, az õ vezérei
küldték gúnyos üzenettel Gyõr várába
Zrínyi Miklós levágott fejét.
Szigetváron annak a Szulejmánnak áll

a szobra, aki magyar földön hozzákez-
dett a másfél évszázados iszonyatos
munkálatnak. Magyarország felperzse-
lésének, népe elhajtásának, Európától
való végzetes leszakításának.
Hamarosan pedig török kulturális

park övezi majd szigetvári szobrát.
Nem haragszom én a törökre, a mai

törökre, dehogy haragszom. Rokon-
szenvvel figyelem, ahogy országukat
modernizálják, lelkesedésük a futball-
pályán megragadó. Barátai lehetnek a
földtekén az egykor egymásnak oly so-
kat ártó népek is, ha közösen úgy akar-
ják. Ha elnézést kér, akinek elnézést
kérni valója van, ha megbocsát, aki
megbocsáthat.
De nem hiszem, hogy a hódító, a pusz-

tító, a perzselõ elõtt bármely nép emlék-
mûvel tisztelegne. Vagy szent helyeit en-
gedné át erre a célra.
A törökök ma jó barátaink. A mai tö-

rök felém nyújtott kezét megszorítom.
De amikor a szigetvári török kulturális
parkról, és Szulejmán szobráról hallok,
olvasok, csak a rabláncra fûzött magya-
rokra, csak a hamura és a pernyére tu-
dok gondolni.

Kósa Csaba

MAGYAR JÓTÉKONYSÁGI EST
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A fenti idézet, néhai Irányi László püspök jelmondata fejezi ki a legtömöreb-
ben, lényegre törõen a világon szétszórt katolikus magyarság lelkigondozását,
szakrális és nemzeti hagyományainak ápolását és megtartását célzó törekvéseket,
amelyeket az elsõ telepesek s a mai utódaik egyaránt kötelességüknek vallanak.

A magyar diaszpóra
sokágú forrásból táplálko-
zik. Az elsõ nagy kiván-
dorlási hullám a XIX–XX.
század fordulójára datál-
ható; mozgatórugója el-
sõsorban gazdasági okok-
ra vezethetõ vissza. A má-
sodik a húszas évek dere-
kán bontakozik ki, a ki-
vándorlók zöme a trianoni
békediktátum következ-
tében elszakadt területek-
rõl származik. A harma-
dik a kommunista diktatú-
ra elõl menekülõk s az 56-os emigránsok
százezreit szórja szét a nagyvilágban. S
adott egy negyedik hullám is: a XX. szá-
zad nyolcvanas-kilencvenes éveiben ott-
honukat elhagyók tömege, kiket fõleg
egy ígéretes új élet reménye késztetett
szülõföldjük elhagyására. Jó részük Er-
délybõl származik. Az új hazában –
Nyugat-Európában, Észak- és Dél-Ame-
rikában, Ausztráliában – otthonra lelõk
igyekeztek olyan közösségekbe tömö-
rülni, amelyek biztosították tradícióik
továbbvitelét. Ezek sorában a legfonto-
sabbnak a magukkal hozott vallásos, hit-
beli hagyományok bizonyultak. A kü-
lönbözõ egyházi közösségek jelentették
azt a megtartó közeget, amely évtizede-
ken át nem csupán hitbeli, hanem nem-
zeti hovatartozásuknak is a legidõállóbb
biztosítéka volt. Ruzsa Jenõ evangélikus
lelkész 1940-ben kiadott könyve – Kana-
dai magyarság – érzékletes képet fest a
hõskorról, amelyben a lábát megvetett
magyar közösségek önszervezõdés-bá-
zisát az egyházközségek, gyülekezetek
létrehozásában, iskolák teremtésében, az
önsegélyezés szervezeteinek, közösségi
házak alapítása révén látták megvalósít-
hatónak. A magyar diaszpóra katolikus
egyházközségei történetében úttörõ
munkának számít Török István: Katoli-
kus magyarokÉszak-Amerikában (Young-
stown, Katolikus Magyarok Vasárnapja,
1978) címû munkája, amelyet számos,
az egyes egyházközségek monografikus
történetének feldolgozása egészít ki. II.
János Pál pápa ama döntése, melynek ér-
telmében 1983. május 20-án Irányi Lász-
ló piarista atyát a világon szétszórt ma-
gyarok püspökévé nevezte ki, új irányt
szabott a diaszpórában élõ katolikus ma-
gyarság hitbeli és közösségi életének, in-
tézményesítette annak irányítását, pasz-
torációját. (Az õ áldásos munkája elõtt
adózik az életrajzát ismertetõ fejezet.)
Az elsõ fõpásztor, a hontalanok atyja, a
magyar világpüspök halála után P. Mik-
lósházy Attila SJ lett az utóda. A jó pász-
tor nemcsak õrzõje, hanem számtartója
is juhainak. Ennek tanúbizonysága az
általa írt, és a Szent István Társulat ki-
adásában megjelent kötet – A tengeren-
túli emigráns magyar katolikus egyházi
közösségek története Észak- és Dél-
Amerikában, valamint Ausztráliában –,
amely a monografikus és lexikonigényû
feldolgozás módszerét elegyítve, több
mint egy évszázad idõszakát felölelve
tárja elénk közösségeink históriáját.
Adatok tömkelege, ezernyi papi élet hõ-
si helytállása bontakozik ki a könyv lap-
jain. Az elsõ évtizedekben a szerzetes-
rendek tagjainak missziós küldetései,
anyaországi egyházmegyés papok szol-
gálatvállalása teremt lelki hátteret az el-
sõ egyházközségek létrejöttéhez, mû-
ködéséhez. Az évszázad második felé-
ben a kommunista diktatúra elõl, majd
az 56-os forradalmat követõ megtorlá-
sok miatt emigrációba sodródott szerze-
tesek, papok biztosították a lelki élet ki-
bontakozását, az egyházi élet folyama-

tosságát. A kötet 29, az
Egyesült Államokban lét-
rejött, továbbá 18 kanadai
egyházközség történeté-
vel ismertet meg. A kép a
venezuelai, argentínai és
brazíliai katolikus ma-
gyarok közösségeivel, va-
lamint hat ausztráliai egy-
házközség életének be-
mutatásával zárul. Törté-
netük a kivándorlási hul-
lámverésekhez kötõdik.
Az elsõ egyházközségek
közt találjuk az USA-beli

Lorain (1890), Cleveland (1892 és 1904),
Bridgeport (1896), Toledo (1898), Mc-
Kesport (1899), a kanadai Kaposvár
(1886), Stockholm (1905) magyarjainak
önszervezõdését. A második hullámban
jön létreCleveland (1921),Yonkers (1921),
Los Angeles (1928), Youngstown (1929),
Chicago (1934), a kanadai Toronto (1928),
Montreal (1928), Welland (1928), Wind-
sor (1928), Courtland (1934) katolikus
közössége. A második világháború után
San Franciscóban (1970) alakul Magyar
Misszió, Kanadában pedig Calgaryban
(1950), Ottawában (1957), Vancouver-
ben (1960) alakul új egyházi közösség.
A három dél-amerikai államban tömege-
sen az elsõ és a második világháború
után telepednek le magyarok, köztük ró-
mai katolikusok. Egyházi életük a na-
gyobb városokba koncentrálódik. A papi
utánpótlás az elõbbiektõl sokkal nehe-
zebb. Hasonló az ausztráliai katolikus
magyarok helyzete is. Az Adelaide, Syd-
ney, Melbourne, Perth, Brisbane és Can-
berra agglomerációjában és körötte élõ
magyar katolikusok buzgósága õrzi és
tartja meg közösségeiket. A gazdag do-
kumentációt feldolgozó, felsorakoztató
kötet kitér a Magyar Görög Katolikus
Egyház diaszpórában élõ közösségeire
is. Az USA-beli Perth Amboy (1914),
Trenton (1917), a kanadai Courtland (1949),

„EGYBEGYÛJTENI ÉS MEGÕRIZNI”

Manapság, és már az utolsó 20 évben lelkiismeretlen bestseller-szerzõk eláraszt-
ják a könyvpiacot olyan könyvekkel, melyek a qumráni tekercsekkel, a turini lepel-
lel, a Szent Grállal, a templomos lovagrenddel, Jézus ésMáriaMagdolna személyé-
vel, állítólagos leszármazóikkal, különbözõ állítólagos titkos evangéliumokkal, és a
Bibliában, vagy más mûvekben elrejtett titkos kódokkal foglalkoznak.

Ezeket a könyveket az embe-
rek veszik, mint a cukrot,
akkor is, ha egyáltalán
nem vallásosak, és akkor
is, ha vallási ismereteik és
történelmi tudásuk nem
elég mélyek ahhoz, hogy
meglássák az ezekben lévõ
valótlanságokat és abszur-
dumokat. Így aztán a helyen-
ként izgalmas és érdekesen
elõadott kitalált anyagot rész-
ben vagy egészben valóságnak
fogadják el, és a könyvek elérik tit-
kos céljukat: kételyeket hinteni el az em-
berek vallásos hitében, elidegeníteni
õket a keresztény egyházaktól és keresz-
tény tanoktól, illetve megerõsíteni má-
sokban az egyház- és keresztényellenes
felfogást.

Teszik mindezt annak ellenére, hogy a
tudományos kutatás ezeket a valótlan ál-
lításokat nem igazolja, sõt megcáfolja,
más állításokat semmiféle hagyomány
nem tartalmaz, azok egyenesen légbõl
kapottak, amiket csak a XX. században
találtak ki.

1. A qumráni tekercsekrõl azt állítja
fõleg egy amerikai szerzõpáros több
könyvében, hogy a Vatikán akadályozza
azok teljes szövegének nyilvánosságra
hozását, mert az megrendítené a keresz-
tény hit alapjait.

A qumráni tekercsek 95 százaléka Iz-
rael állam tulajdonában van, azokhoz a
Vatikánnak semmi köze. Az összes te-
kercs teljes szövege már régen közzé van
téve, és egyáltalán nem érinti a keresz-
tény tanítást. A tekercsek hiteles történe-
te, és az azokkal kapcsolatos félrevezetõ
bestsellerek kritikája pontosan olvasható
Hartmut Stegemann göttingeni teológus
professzor 1994-ben kiadott „Die Esse-
ner, Qumran und Jesus” címû, a Herder
Kiadónál megjelent könyvében.

A szerzõ éveken át foglalkozott a te-
kercsek feldolgozásával.

A hiteles közlések ellenére az em-
lített szerzõpáros azóta is több
bestsellert jelentetett meg valót-
lan állításokkal!

2. A turini lepellel is számos
bestseller foglalkozik, ame-
lyek közül több, pl. „A turini
lepel valódi” igen veszélyes,
alattomos támadást tartal-
maz a kereszténység ellen.

Elõször bebizonyítja, hogy az
valóban Jézus halotti leple, tes-
tének körvonalaival, de azután

hozzáteszi, hogy Jézus nem halt
meg, csak tetszhalott volt, testét a tanít-
ványok ellopták, magához térítették, né-
hányszor szerepeltették, és erre a hazug-
ságra építették a kereszténységet. Azu-
tán már nem volt szükség Jézusra, vala-
hol Galileában halt meg, és ott fehérle-
nek valószínûleg csontjai.

Az emberek nem gondolják végig,
hogy ha Jézus nem halt volna meg a ke-
reszten, akkor nem váltotta meg a vilá-
got, és ha nem támadt fel és nem ment a
mennybe, akkor nem volt Isten fia!

Akkor csak ember és próféta lehetett
volna, és az egész keresztény vallás ha-
mis lenne.

3. Ugyanez vonatkozik arra az állítás-
ra, hogy Jézus nem halt meg, nem is tá-
madt fel, nem ment föl a mennybe, ha-
nem feleségül vette Mária Magdolnát, és
családot alapított. Utódaik pedig maguk-
kal vitték, és õrizték a Szent Grált.

Még olyan könyv is megjelent nem-
rég, amely ezzel a magyarokat is össze-
függésbe hozza!

Semmiféle hagyomány, legenda, mon-
da vagy apokrif evangélium semmiféle
ilyen állítást, vagy mendemondát nem
tartalmaz. Az egészet csak a XX. század-
ban találta ki valaki, és alkalmazták a
bestseller-írók.

(Egyébként az, hogy „legenda”, azt
jelenti: „olvasandó!” Ezzel az elnevezés-
sel illették régen a szentek életére vonat-
kozó történeteket, amelyek arra voltak
hivatottak, hogy olvasásukkal elmélyít-
sék az emberek hitét. Tehát más, hiedel-
met, vagy mendemondát tartalmazó tör-
ténetet nem lehet legendának nevezni,
legfeljebb mondának vagy mesének.)

4. A Szent Grálról szóló legenda sze-
rint a Grál egy edény, amelyben Jézus
vérét fogták fel. Ezt azután a legenda
szerint Arimathiai József magával vitte
az angliai Glastonburybe. Õ ott élt ké-
sõbb, és halt meg. Glastonburyben ma is
híresztelik ezt a tényt. Persze még ez a
legenda sem igazolható történelmileg,
de legalább nem tartalmaz káros állítást.
A további legenda szerint azután a Szent
Grálnak csodás hatalma volt, és többen
igyekeztek azt megszerezni. (Lásd pl. a
Parsivál-történetet.)

5. A templomos lovagrend egyike volt
a három legjelentõsebb, a keresztes álla-
mok idején a Szentföldön alapított lo-
vagrendnek, amelynek Európában is
voltak igen gazdag kolostorai. Ezért sok
irigyük támadt, akik pályáztak kincseik-
re, pl. Szép Fülöp francia király, aki el is
érte, hogy a pápa feloszlatta a rendet, a
nagymestert és a vezetõket pedig eret-
nekség vádjával máglyahalálra ítélte, és
kincseiket elkobozta.

Az elítélés és a feloszlatás indokául
az a sok, jórészt koholt rágalmakat tar-
talmazó mendemonda szolgált, melye-
ket már hosszú ideje terjesztettek ró-
luk. Így azt is, hogy egy arcot vagy fe-
jet imádnak, tehát bálványimádók. Le-
het, hogy ennek az volt az alapja, hogy
a késõbb turininek nevezett lepel akkor

EGYES BESTSELLEREK KRITIKÁJA

P. Miklósházy Attila SJ,
ny. püspök

számítások és az élelmiszersegélyek ön-
magukban még nem elegendõk az élelmi-
szerhiány megoldásához. Mindezeket
olyan politikai cselekvésnek kell kísér-
nie, amely a minden ember szívébe írott
természettörvény elveit követve védelme-
zi az emberi személy méltóságát.

„Csakis az emberi személy védelme
teszi lehetõvé, hogy leküzdjük az éhezés
fõ okát, vagyis az emberek elzárkózását
embertársaik elõl, ami szertefoszlatja a
szolidaritást, igazolja a fogyasztói élet-
formát, és bomlasztja a társadalom szö-
vetét. Ugyanakkor megõrzi, sõt elmélyíti
az igazságtalan egyenlõtlenségeket, és
elhanyagolja a jó legmélyebb kívánal-
mait. Ha tehát az emberi méltóság tiszte-
lete érvényre jutna a tárgyalóasztalnál,
a döntéseknél, és azok végrehajtásánál,
lehetõvé válna egyébként leküzdhetetlen
akadályok meghaladása, és megszûnne,
vagy legalábbis csökkenne a mások java
iránti közömbösség.”

Az emberi méltóság védelme például
megköveteli, hogy a nemzetközi kezde-
ményezések során a rendelkezésre álló
fölösleget mások megsegítésére fordít-
sák, a teremtés gyümölcseivel pedig ál-
talában igazságosan gazdálkodjanak,
hogy azok hozzáférhetõk maradjanak
minden generáció számára.

Amint arra már az ENSZ-ben elmon-
dott beszédében is utalt a pápa, az elõre-
lépéshez szükség van a multilateralizmus

válságának meghaladására, ami abból
fakad, hogy a konszenzus valójában ke-
vesek döntésének van alárendelve.
Ugyancsak fontos a mind átláthatóbb
együttmûködés a civil társadalom szer-
vezeteivel, amelyek éppen a gazdagság
és szegénység közötti növekvõ szakadék
betemetésén fáradoznak. A mezõgazda-
sági termények drágulása miatt veszé-
lyeztetett élelmiszerbiztonság megterem-
téséhez a Szentszék szerint strukturális
reformokra van tehát szükség, amelyek
egyben a klímaváltozás problematikáját
is szem elõtt tartják.

Az élelmiszer rendelkezésre állását a
kistermelõk tevékenységére támaszkod-
va lehetne növelni, biztosítva egyben pi-
acra jutásukat is. Az élelmiszer-termelés
globális növekedése azonban csak akkor
lesz hatékony, ha megvalósul a termelés
valódi elosztása is, és ha az mindenek-
elõtt az elsõdleges szükségletek kielégí-
tését szolgálja.

Ez a modell lehetõvé teheti egyben a
vidéki családmodell értékeinek újrafel-
fedezését is, amely nemcsak a termelési
módok áthagyományozását szolgálja,
hanem mindenekelõtt életforma, sajátos
nevelés, kultúra és vallásosság. Gazda-
sági értelemben pedig biztosítja a törõ-
dést a gyengébbekkel, és a szubszi-
diaritás elvének megfelelõen közvetlen
szerepet tölthet be a fogyasztásra szánt
agrártermékek elosztásában és keres-
kedelmében, csökkentve a közvetítõi
költségeket, elõsegítve a kis léptékû
termelést.

Érszegi Márk Aurél/MK

AZ ÉHEZÉS...
(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás a 7. oldalon)

(Folytatás a 8. oldalon)
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Huszadik alkalommal rendezték meg
Szegeden a Nemzetközi Ökumenikus
Biblikus Konferenciát. Az idei rendez-
vény augusztus 31-tõl szeptember 2-ig
tartott, témája a „Zsoltárok, himnuszok,
imádságok” volt.

*
A Szentatya Erdõ Péter bíborost kine-

vezte a szinódus tagjává, aMagyar Kato-
likus Püspöki Kar választott küldötte pe-
dig Udvardy György segédpüspök lett.
A Püspöki Szinódus XII. általános ren-
des ülése október 5-tõl 26-ig zajlik majd
a Vatikánban. Témája a júniusban bemu-
tatott Instrumentum Laboris munkadoku-
mentuma alapján „Isten Igéje az Egyház
életében és küldetésében”.

*
A Bécs melletti Heiligenkreuz cisz-

terci szerzeteseinek lemeze, a „Chant –
Music for Paradise” (Zsolozsma –
mennyei zene) Ausztria után Belgium-
ban is a pop-slágerlista elsõ helyére ke-
rült. Amájus 16-ánmegjelent CDAuszt-
riában kettõs platinalemez lett, Angliá-
ban, Németországban, Belgiumban
aranylemez, Lengyelországban pedig
platinalemez. A klasszikus lemezek ver-
senyében Franciaországban 7., Német-
országban 9., az Egyesült Államokban
az 1. helyen szerepel. A siker a szerzete-
sek számára a legmeglepõbb, de nagy
örömmel tölti el a közösséget. Ugyanak-

kor – amint az apátság honlapján szere-
pel – egy kissé zavarja õket, hogy pop-
sztárokkal említik õket egy hírben. Az
elterjedt „popszerzetesek” kifejezés is
megtévesztõ, hiszen nem popzenét, ha-
nem a gregorián korál õsi és szent dalla-
mait éneklik.
Világszerte tv-ben, show-mûsorok-

ban szerepelnek, ahol olyan kérdések is
elõkerülnek, mint a hivatás, szerzetesi
élet, istenszeretet, s így lehetõségük adó-
dik, hogy a szerzetesi életformáról pozi-
tívan beszélhessenek. A CD-bõl ízelítõ
hallható a YouTube portálon is.

*
A magyarországi katolikus egyház-

megyékminden évben, így idén is össze-
gezték elõzõ évi, vagyis 2007-es hitéleti
adataikat. Ezek alapján megállapítható,
hogy hazánkban 6 085 781 katolikus él.
Az egyházmegyés papok száma 1949, a
férfi szerzeteseké 765 (közülük 542
pap), a szerzetesnõké 1263. A lelkipász-
tori munka 2077 plébánia keretében zaj-
lik, az országban 4000 katolikus temp-
lom és kápolna található.
Az elõzõ esztendõben 44 546 kereszte-

lés történt, 27 533-an lettek elsõáldozók,
18 156-an részesültek a bérmálás szentsé-
gében, és 11 444 egyházi házasság kötte-
tett. (Ugyanebben az idõszakban hazánk-
ban 97 613 gyerek született, és 40 892
polgári házasságot kötöttek).

HÍREK – ESEMÉNYEK

A XIX. század második felében ta-
nult, alkotott, sõt tanított a legtöbb ma-
gyar festõ Münchenben. A Bécsi Akadé-
mia abban az idõben veszített jelentõsé-
gébõl, viszont a müncheni Királyi Aka-
démia jó hírneve növekedett. Ez, de a ta-
nárok vonzereje is, nagy szerepet játszott
abban, hogy annak a korszaknak ismert,
jó nevû magyar festõi, szinte kivétel nél-
kül hosszabb-rövidebb idõt töltöttek ta-
nulással Münchenben, közülük többen
az Akadémia professzorai lettek. Ben-
czúr Gyula, Székely Bertalan és Szinyei
Merse Pál önkényesen kiragadott három
név a sok közül. Érdekes alakja volt a ba-
jor fõvárosnak abban az idõben
Liezen-Mayer Sándor (1839–1898) aka-
démiai tanár, aki bár életének nagyobbik
részét Münchenben töltötte, szívesen
hordott magyaros öltözéket, és soha nem
tagadta meg magyar voltát. Talán legis-
mertebb festménye, a Magyarországi
Szent Erzsébet a Szépmûvészeti Múze-
umban látható.
Nálam sokkal járatosabbaknak is be-

letörne a bicskája a müncheni magyar
festõk történetének méltó ismertetésébe.
Át is térek a Szájról szájra rovatba kíván-
kozó és Tóth Béla A magyar anekdota-
kincs címû hatkötetes munkájában is
megtalálható anekdota elmondására. A
„történetben” fõszerepet játszó lovas
szobor – I. Lajos bajor királyt ábrázolja –
ma is látható az Odeonsplatz közepén.
Ez a szobor esett áldozatul a piktor-nö-
vendék idejét Münchenben töltõ Feszty
Árpádnak és társainak, akik – ki tudja,
miért – nem szívelték sem a szobrot, sem
az óriás lovas szobor modelljét.
– Gyerekek –mondta Feszty Árpád egy

este a mûvész-kocsmában társainak –, azt
a szobrot csúffá fogjuk tenni! Köcsögka-
lapot nyomunk a fejébe!
– Nagy kalap kéne annak, Árpád! –

szólt közbe egy technikus.
– Hát majd csinálunk neki. És a te dol-

god lesz kiszámítani, hogymekkora kell!
A technikus lelkiismeretes ember

volt. Már másnap kiment a térre mûsze-
reivel, belepillantott furcsa távcsövébe,
majd számolt egy kicsit, és este bejelen-
tette a készítendõ köcsögkalap méreteit.

A lécekbõl, abroncsokból és fekete
papirosból alkotott mû el is készült. A vi-
lág legnagyobb köcsögkalapja egyszerre
volt gyönyörû és rettenetes.
Igen ám, de hogyan teszik fel a kalapot

az óriás lovas szoborra? Szerencsére a
Montgolfier fivérek feltalálták a léghajót!
– Csinálunk papírból négy nagy lég-

gömböt, azok majd fölemelik a kalapot
akár a felhõkig is! – hangzott a döntés.
– Ami pedig a rend õreit illeti, Pista,

Jóska, Laci, no meg te, Gyuri kellõ idõ-
ben csendet háboríttok a szobor alatt. A
policájok összefutnak, bekísérnek ben-
neteket, fizettek öt márka büntetést, mi
pedig háborítatlanul dolgozunk!
Másnap éjféltájt a négy mûvésznö-

vendék rettenetes kurjongatást és dano-
lást vitt véghez a téren. Több sem kellett
a rendõröknek, ahány csak volt a környé-
ken, mind összefutott a téren, hogy el-
fogja a garázda diákokat. Ez ugyan sike-
rült, de a bekísérés már nehezebb dolog
volt, a nyolc rendõr is nehezen gyõzte.
Ezenközben Feszty Árpádék egy mel-
lékutcából – vállukon az óriás köcsögka-
lappal – zavartalanul vonultak az éji ho-
mályban céljuk felé.
A borszeszes gyapot föllobbant, a lég-

hajók emelkedni kezdtek, és vígan emel-
ték a kalapot – persze zsinegektõl kor-
mányozva – a felséges úr kobakja fölé.
Ekkor a köcsögöt hirtelen a koponyára
húzva, és a zsinegeket elvágva bámulták
a sikeres csíny eredményét.
Másnap valami boszorkányság ered-

ményeként – mint a város lakói mondot-
ták – a szeretett király óriás köcsögka-
lappal a fején ült bronzlován. Mert bo-
szorkányság mûve kellett legyen a csúf
kalpag föltevése... És mindez a példás
rendõrségû városban!
A városi tanács azon nyomban elren-

delte, hogy a tûzoltóság vonuljon ki, és
távolítsa el a kalapot. Persze ez nem
ment egyszerûen. Hosszú bajlódás után,
késõ este, vízipuskával lõtték le I. Lajos
fejérõl a titokzatosan odakerült kalapot.
Lehet, hogy kis elbeszélésemmel

fényt derítettem a mai napig titokzatos
rejtélyre?

Közreadta: Ramsay Gyõzõ

SZÁJRÓL SZÁJRA
Magyar festõk Münchenben

† P. TÖREKI ÖDÖN SJ

(1919–2008)

Töreki Ödön Pécelen született 1919.
augusztus 14-én. Pécelen járt elemi isko-
lába, majd Pécsre került a jezsuiták Pius
Gimnáziumába az 1929–37-es években,
s ott is érettségizett. 1937. augusztus
14-én belépett a Jézustársaság manrézai
noviciátusába Budapesten. 1939-ben
ugyanott végzett egy év retorikát.
1940–43 között Kassán filozófiai tanul-
mányokat folytatott, majd 1943–45 kö-
zött Pécsett volt magister. 1945-ben Sze-
gedre került teológiára, ahol 1948. június
29-én szentelte õt pappá Hamvas Endre
csanádi püspök. 1948–49-ben elkezdte a
teológia 4. évét, de miután a kommunista
kormány elvette a rendház nagyobbik ré-
szét népi kollegisták számára, a jezsuita
teológusok 1949 márciusában elkezdtek
külföldre szállingózni, vagy gyalog az
osztrák határon át, vagy pedig a vonat
alatt egészen Linzig. P. Töreki elõször a
határ menti Káldon segített a papi mun-
kában a plébánián, majd Egyházashe-
tyén és Nagykamondon. Közben Alsó-
rönöknél Br. Láng segített át néhány je-
zsuitát a határon. P. Töreki Fábri atyával
és Kiss Ferenccel arra lett utasítva, hogy
Gyõrben, a karmelitáknál várjanak to-
vábbi parancsra. Március 25-én aztán
mindhárman Mosonmagyaróváron ke-
resztül Rajkára mentek, s onnan éjszaka
sikerült nekik átkúszni a drótsövényen és
átgyalogolni a határon. Innen Bécsbe vo-
natoztak és a Canisiusgasse jezsuita ház-
ban szálltak meg pár napra, míg szerez-
tek egy Flüchtlingsausweist, amivel el
tudtak menni vonattal Innsbruckba. A
Sillgassén levõ kollégiumból azonban
felküldték õket Zenzenhofra, ahol a ma-
gyar jezsuita menekülteket összegyûjtöt-
ték, hogy tanulmányaikat folytathassák.
Mindez P. VanGestel és P. Fábri vezeté-
se alatt történt. Nemsokára azonban
Svájcon keresztül Olaszországba küld-
ték õket, mert Torino mellett, Chieriben
kaptak a magyar jezsuiták egy házat, a
Villa Luiginát, és ott folytatták tanulmá-
nyaikat. P. Töreki is itt tette le 1949 nya-

rán az utolsó teológiai vizsgát. Ekkor
már P. Reisz volt a kinti magyar provin-
ciális, aki P. Törekit a Vatikáni Rádió
magyar adásának vezetésével bízza
meg (1949–51).
P. Töreki 1951-ben Írországba került

a terciába, majd innen a kanadai Hamil-
tonba helyezték lelkipásztori munkára.
Akkor P. Fodor volt ott a plébános, de ott
lakott P. Reisz és P. Hitter is. Egy év
múlva azonban P. Reisz odaadta P. Töre-
kit a kanadai jezsuitáknak, hogy Reginá-
ban, a középiskolában tanítson latint, hit-
tant és történelmet. Itt volt tanár
1953–58 között, közben elküldték Mil-
waukee-be, hogy szerezzen diplomát
történelembõl. 1958-ban aztán az új
provinciális, P. Varga Andor Shrub
Oak-ba helyezte P. Törekit, a Szív Újság
szerkesztõségébe, ahol P. Reisszel és P.
Kõvárival együtt dolgozott. Közben
1960–61-ben több angol plébánián is ki-
segített (Cliffside Park, Oyster Bay stb.).
1961–63-ban visszakerült Kanadába, s
Kingstonban a jezsuita Regiopolis gim-
náziumban tanított. Közben P. Töreki
kérte, hogy csatlakozhasson a kanadai
provinciához, ami meg is történt.
1963–67 között a montreali új St.
Ignatius-templomban szolgált, majd
1967–70 között Winnipegben a St. John
Brebeuf Plébánián. Innen Ottawába he-
lyezték, ahol az Immaculate Heart of
Mary Plébánián volt káplán 1970–82 kö-
zött. Innen el tudta látni az ottawai
magyar közösséget is. 1982–2000 évek-
ben a windsori magyar Páduai Szt. Antal
Plébániának volt plébánosa. Gyenge
egészségi állapota miatt 2000-ben elõször
Guelph-be helyezték nyugállományba,
majd 2002-ben átkerült Pickeringbe, ahol
olykor még tudott lelkipásztori munká-
ban is kisegíteni a környezõ plébániákon,
míg közben a La Storta Házban lakott.
2008. augusztus 19-én egészsége

rosszabbodott, ezért átkerült a pickeringi
jezsuita betegotthonba, a Rene Goupil
Házba, ahol augusztus 23-án reggel
meghalt, 89 éves korában, 71 éves jezsu-
ita és 60 éves papi szolgálatában. Teme-
tési szentmise Pickeringben volt érte au-
gusztus 26-án, és másnap a guelph-i je-
zsuita temetõbe lett eltemetve.

Miklósházy Attila SJ, ny. püspök

AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL

az õ birtokukban lehetett, és azt össze-
hajtva Krisztus fejének képe látszott
felül. Volt olyan mendemonda is, hogy a
Szent Grál is az õ birtokukban van, vagy
hogy Jeruzsálemben megtalálták a
Templom-hegy belsejében a babiloni
fogság elõtt oda elrejtett frigyládát, és
azt is õk õrzik. Ezeknek a mendemon-
dáknak semmi történelmi alapjuk nincs,
de mostanában több bestselleríró fel-
használta õket, és meséjét úgy szövi to-
vább, hogy bizonyos titkos örökösök õr-
zik ezeknek az elrejtésére és hollétére
vonatkozó tudást.
6. A mostanában megjelenõ olyan

könyvek, mint „Júdás evangéliuma” és
hasonlók kitalációk, és semmi alapjuk
nincs. Vannak viszont az ún. „apokrif
evangéliumok”. Ezek olyan feljegyzé-
sek Jézus tanító éveirõl, melyeket nem
vettek fel az Újszövetségi Szentírás
könyvei közé. De eredetiek, általában
nem tartalmaznak nem elfogadható állí-
tást, ugyanis sok olyan adatot tartalmaz-
nak, amit máshol nem találunk, pl. a 7
fõangyal teljes névsorát. Az ezekben az
apokrif evangéliumokban elmondotta-
kat el szabad hinni, de nem kötelezõ.
Viszont a most gomba módra burján-

zó, semmi alapot sem tartalmazó best-
sellerek állításai légbõl kapottak, szen-
zációhajhászóak, és igen veszélyesek.
7. A „Biblia kódja”, a „Da Vinci-kód”

és hasonló könyvek szintén teljesen lég-
bõl kapott állításokat tartalmazó mesék.

Semmiféle titkos közlés nem létezik kó-
dolva sem a Bibliában, sem más mûvek-
ben. Nem is létezhet! A Szentírás min-
den közölnivalót nyíltan tartalmaz. Vi-
szont azt hinni, hogy Leonardo da Vinci
a régi idõkre és tényekre vagy történelmi
eseményekre vonatkozó titkos tudással
rendelkezett, és azokat valahová elrejtet-
te volna, rendkívül nagy naivság és osto-
baság. Honnan vette volna sok évszázad
távlatából az ezekre vonatkozó ismerete-
ket hirtelen?
Lehet, hogy az ilyen könyvek érdekes

olvasmányt jelentenek, de rendkívül ve-
szélyesek, mert észrevétlenül behatolnak
a megfelelõ tudással és kritikával esetleg
nem rendelkezõ olvasó tudatába, és az
észre sem veszi, és eltávolodik a keresz-
tény alapigazságoktól.
Mindent összevéve, meg lehet állapí-

tani, hogy az ilyen bestsellerek jól szol-
gálják a liberális kozmopoliták azon cél-
ját, hogy eltávolítsák az emberek jelen-
tõs részét a keresztény gyökerektõl. Az
ilyen könyvek szerzõire – ha esetleg nem
ez volna a céljuk, hanem csak a minden-
áron való pénzszerzés, a következmé-
nyekre való tekintet nélkül – jól illik „Az
írástudók árulása” meghatározás.
Az olvasók számára viszont az lehet a

következtetés, hogy ezeket a könyveket
nem érdemes olvasni, mert veszélyesek és
félrevezetõek, és az ember életében úgyis
kevés idõ jut még az értékes és érdekes
könyvek olvasására is, nem érdemes tehát
ezt a kevés idõt ilyen, bár esetleg érdekes,
de értéktelen fércmûvekre pazarolni!

Sibalszky Zoltán

EGYES BESTSELLEREK...

(Folytatás a 6. oldalról)
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Limburg-Fulda-Mainz-i Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek: Frank-
furt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt,
Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische
Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str.
365, D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79
50 21, 069/24795021-22. Fax: 0049-69/97 78 26
84. www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

München-Freising-i Fõegyházmegye:Misé-
zõ helyek: München, Rosenheim, Erding. Érdek-
lõdni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus Misz-
szió – Ungarischsprachige Katholische Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. Tel.:
0049-89/982637, 982638, Fax: 0049- 89/985419.
E-Mail: info@ungarische-mission.de; www.un-
garische-mission.de

Münster-Padeborn-Osnabrück-i Egyház-
megyék: Misézõ helyek: Hagen, Menden, Osna-
brück, Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neu-
kirchen-Vluyn. Érdeklõdni: Ft. Bagossy István,
Kath. Ung. Mission, Middelfeld 24, D-48157
Münster-Handorf. Tel/Fax.: 0049-251/32 65 01.
E-Mail:ungarische-mission@bistum-muenster.de

Passau-i Egyházmegye: Misézõhely: Pas-
sau: Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94121 Salzweg, Telefon: (08505) 12 29.

Rottenburg-Stuttgart-i Egyházmegye:Mi-
sézõ helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim, Balin-
gen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen, Reutlin-
gen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen, Weingarten,
Heidenheim, Friedrichshafen, Munderkingen, Ulm,
Biberach. Érdeklõdni: P. Gyurás István SJ,
Dr. Tempfli Imre, Ungarische Katholische Gemein-
de, Albert-Schäffle-Str. 30, D-70186 Stuttgart. Tel.:
0049-711/2369190, Fax: 0049-711/2367393, E-Mail:
missio@ ukgm-stgt.de v. istvan.gyuras@ukgm-stgt.de
www.ukgm-stgt.de

Würzburg-i Egyházmegye: Misézõ hely:
Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Telefon:
0049-931/38 62 43.

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori szol-

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

Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186 Róma. Telefon: 0039-06/684-2620,
pminemetk@gmail.com. Misézõ helyek:Róma–min-
den hó utolsó vasárnapján 11-kor, S. Maria dell’ O-
razione (ViaGiulia,kivéve júl., aug., dec.) és a Szent
Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájá-
ban minden kedden 8.00-kor. Milánó – minden hó
elsõ vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium (Via
Tonale 19, kivéve jan., júl., aug., szept.). Magyar mi-
sék helye:Bologna,Catania,Loreto, Padova,Palermo,
Parma, Torino.

Firenze: P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039/
347.344.55.38, E-Mail: jruppert@calasanz.net

SVÁJC
Zürich:Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, Tel.: 0041-1/36 23 303. E-Mail: f.vizauer
@gmx.ch; Misézõ helyek: Winterthur, St. Gallen,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.

Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 0041-26/534
0672. Szentmise minden hó 4. vasárnapján
11.15-kor, az Orsolyiták templomában (rue de
Lausanne). Misézõ helyek: Genf: Szentmise min-
den hó 1. és 3. vasárnapján. Tel.: 00 41-22/7910458;
Lausanne: Szentmise minden hó 2. és 4. vasárnap-
ján. Tel.: 0041-21/6478 678; Bern: Röm. Kath.
Ungarn-mission, Pf. 7717, CH-3000 Bern. E-Mail:
info@katolikus.ch http://www.katolikus.ch

Basel: Pál István, Tel.: 0041/765185441.
Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor. o

MAGYARNYELVÛSZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

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

ANGLIA:
London: Virágh József fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane,
GB-London, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-
0271. E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinter-
net.com Misézõ helyek: London, South Croydon,
Reading, Bristol, Luton, Brighton-Hove;www.ma-
gyarkatolikusok.co.uk
Észak-Anglia:
Érdeklõdni: Ft. Fülöp Menyhért plébános,

St. John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Rochdale, Wolverhampton,
Bradford, Nottingham.
AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész, Wie-

ner Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse 2/30b,
A-1070 Wien, Tel.: 0043-1/526 49 72; Fax:
0043-1/526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécsújhely
(Familien-Kirche) 17.00-kor; Bécs, vasárnaponként
11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.
E-Mail: bmke@katolikus.at, http://www.katolikus.at
Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs rektor,

szentmise: minden szombat este 18.30, A-1090
Wien, Boltzmanngasse 14, Tel.: 0043-1/317 3656.
Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter

OSB, Kath. Pfarramt, A-7501Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34108. E-Mail: Kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.45-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 10.45-kor.
Grác: Ugri Mihály gondnok, Tel.: 0043-

316/68 35 08; szentmise vasárnaponként 10.00-kor
a Welsche-Kirche-ben, Griesplatz 30. sz.
Innsbruck: Dr. Magda Szilveszter diakónus,

Tel.: 0043-512/204 103. Szentmiseminden hónap
2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3.
Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezen-

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

0043-676/877 27 345, E-Mail: simonatti@free-
mail.hu; Szentmise minden hónap utolsó vasár-
napján 13.00-kor a Kapuziner Kirche-ben, Waag-
gasse 15, A-9020 Klagenfurt.
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.

szombaton 17.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. 135. Érdeklõdni: Bohumy István,
Tel.: 0043-699/81721232.
BELGIUM
Brüssel: P. Havas István Sch.P., Mission

Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit 123,
B-1050 Bruxelles/XL/. Tel.: 0032-2/64 96 188.
Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,

Aumõnier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége,Tel.: 0032-4/2233910;Fax: 0032-4/2211609.
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Msgr. Molnár Ottó fõlelkész, szent-

mise minden vasárnap 11-kor, augusztust kivéve.
Mission Catholique Hongroise, 42, rue Albert
Thomas, F-75010 PARIS, Tel.: 0033-1/42 086170,
Fax: 0033-1/42 067155, http://magyarmisszio.free.fr.
Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission

Catholique Hongroise, 302, Avenue Jean Jaures,
F-69007 Lyon, Tel.: 0033-4/78 501636.
NÉMETORSZÁG
Augsburg-i Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ft. Túrós Dezsõ plébános, Ungarische Kath.
Mission, Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg, Tel.:
0049-821/41 90 25 30 vagy 0049-170/77 18 529.
Bamberg-Eichstätt-Regensburg-i Egyház-

megye nürnbergi székhellyel: Misézõ helyek:
Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürn-
berg, Regensburg. Érdeklõdni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A,D-90571 Schwaig. Tel.: 0049-911/507 57 96.
Essen-i Egyházmegye: Misézõ helyek: Duisburg,

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

Karlsruhe-i székhellyel: Misézõ helyek: Mannheim,
Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Freiburg,
Karlsruhe, Pforzheim, Konstanz, Baden Baden. Érd.:
Ft. Dr. Szabó József, Ungarische Katholische
Mission, Elbinger Str. 2/A, D-76139 Karlsruhe.
Tel.: 0049-721/ 687215.
Berlin-i és Hamburg-i Fõegyházmegye,

Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye:
Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd. Ham-
burgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg, Tel.: 0049-40/25 077 83.
Köln-i Fõegyházmegye és Aachen: Misézõ

helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Ber-
gisch-Gladbach, Aachen: Érdeklõdni: Ft. Lukács
József, Ung. Kath. Mission, Thieboldgasse 96,
D-50676 Köln. E-Mail: ungarnzentrum@netcologne.de
Tel.: 0049-221/238060. Fax: 0049-221/ 232120;
http://www.Ungarnzentrum.de

HIRDETÉSEK

Hévízen (termáltó) gyönyörû helyen apart-
manok egész évben kiadók, 10 EUR/fõ. T.: +36-
83/341–063.

Budán, közel a Marcibányi térhez, 55 m2-es,
2 szobás, galériázható, komfortos lakás kedvezõ
áron eladó. T.: 0049-(0)2507/94 69 (17 órától).

Budapest, belváros. A Váci utcában szép, két-
szobás apartman kiadó, 40 EUR/nap. T.:
06154/577 553, e-mail: ungarnexperte@gmx.de

Magyar, fiatalos, modern nõ (62/152/52), ko-
moly szándékkal keres, 178-tól, szakállas, sportos,
intelligens, dohányzó, életvidám társat (55–65).
T.: 0049-0152-04 50 30 11.

Eladó a tulajdonostól Budapesttõl 30 km-re,
Zsámbék (Schaumbeck) sváb-magyar falu határá-
ban egy ápolt, 2230 m

2
-es telek gyümölcsfákkal,

szõlõvel és borospincével. A telek fõútvonal men-
tén van. 60 m

2
-es, esetleg nagyobb ház is építhetõ

a telekre. Vezetékes víz, elektromos áram a telken
belül. Ára: 34 000 EUR. Érdeklõdni lehet a buda-
pesti címemen: Dr. Tõkey Magdolna, 1112 Buda-
pest, Oltvány u. 44/46. T.: 0036-1/246-3885,
e-mail: drkoves.peter@t-online.hu

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!

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI

OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

Az ÉLETÜNK elõfizetési árát kérjük
helyi terjesztõinkkel (missziókkal)
rendezni! Csak a kiadóhivatalból pos-
tázott újságok elõfizetését kérjük az
ÉLETÜNK müncheni postabank
számlájára befizetni.

A szerkesztõség

ÉLETÜNK

Szerkesztõség és kiadóhivatal:

MAGYAR KATOLIKUS DELEGATURA
Landwehrstr. 66 · D-80336 München

Telefon: (089) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45
E-mail: eletuenk@gmx.de

*
Felelõs kiadó:

Magyar Katolikus Delegatura
Fõszerkesztõ: dr. Cserháti Ferenc
Felelõs szerkesztõ: Czoborczy Bence

A szerkesztõbizottság tagjai:
dr. Frank Miklós, Ramsay Gyõzõ,
Szamosi József és Vincze András

*
Redaktion und Herausgeber:

UNGARISCHE KATHOLISCHE DELEGATUR
Landwehrstr. 66 · D-80336 München
Chefredakteur: dr. Cserháti Ferenc

Telefon: (089) 5 32 82 88

Telefax: (089) 5 32 82 45
E-mail: eletuenk@gmx.de

*
Abonnement für ein Jahr: 15 EUR

11 Exemplare
nach Übersee mit Luftpost US$ 50

*
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: 1,50 EUR

Elõfizetési ár egy évre: 15 EUR
Tengerentúlra US$ 50
BANKSZÁMLÁNK:

Ungarische Katholische Delegatur
Sonderkonto „ÉLETÜNK”.

Postbank München
Konto-Nr.: 606 50-803 – BLZ 700 100 80

IBAN DE16 7001 0080 0060 6508 03
BIC PBNKDEFF

*
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.

Budapest egyik legszebb helyén a
Normafa Idõsek Otthona szeretettel
várja jelentkezésüket! Panorámás kilá-
tással, napi négyszeri étkezéssel, 24
órás nõvéri szolgáltatással, orvosi szol-
gáltatással, uszoda, szauna, klubhelyi-
ségek használatával.
Igényei szerint választhat amég el nem

kelt, különbözõ alapterületû (17,4–40,3
m2), egy- és kétszemélyes, bútorozott,
fürdõszobás, teraszos (min. 5 m2), pa-
norámás apartmanok közül.
Napidíj ellenében is igénybe veheti

szolgáltatásainkat. Ezenfelül örökölhe-
tõ konstrukciók közül is választhat!
Budapest, XII. ker., Normafa út 50.
Tel.: 0036–1/458–3900
E-mail: info@normafaotthon.hu
www.normafaotthon.hu

Hamilton (1949), Welland (1950), Windsor
(1954) jelenti azok fõ tartópilléreit. A kö-
zösségek létrejöttét mihamar követte a
templomépítés, amely egyaránt dicséri a
plébánosok szervezõkészségét és a hívek
áldozatos adakozását. Az anyaországhoz
való kötõdés, nemzeti hovatartozásuk be-
szédes bizonyítéka, hogy templomaik védõ-
szentjéül többségükben az Árpád-házból
származó szenteket, a Magyarok Nagy-
asszonyát választják, templomaik színes
üvegablakain is õket ábrázolják. A kötet-
ben külön fejezet foglalkozik a szerzetes-
rendek áldásos szerepével. A ferencesek,
jezsuiták, bencések mellett a premontrei-
ek, piaristák, ciszterciek, pálosok és
baziliták a lelkigondozás, a nõi közössé-
gek az oktatás, a beteggondozás, a segé-
lyezés területén töltenek be felbecsülhetet-
len szolgálatot. A kötet szerzõje minden
alkalommal említést tesz az anyaországi
katolikus hierarchia tagjainak látogatásai-
ról, melyek mindegyike a hazai kötõdést
kívánja erõsíteni. Különösen fontosak
Mindszenty József bíborosnak az emigrál-
tak, kivándoroltak hitét s nemzeti hovatar-
tozását erõsítõ fõpásztori látogatásai, ame-
lyek mély nyomokat hagytak a közössé-
gek életében. A könyv a gondokat sem rej-
ti el. A papi utánpótlás egyre nehezebb
biztosításamellett ott találjuk az asszimilá-
ció miatti apadást, a szekularizáció követ-
keztében gyengülõ közösségek sorskérdé-
seit is. A kötet a külföldre sodródott katoli-
kus hívek története. A benne foglaltak
azonban az anyaországi, az erdélyi, délvi-
déki, felvidéki és kárpátaljai magyarság-
nak is üzenetértékûek, bennük is tudatosít-
ják: hittestvéreik élnek a messzi idegen-
ben, akikkel együtt alkotják a magyar ka-
tolikusok nagy családját. Ezt hivatott kife-
jezni a Szentszék ama döntése is, melynek
értelmébenCserháti Ferenc személyében a
diaszpórában élõk nemcsak új fõpásztort
kaptak; az azzal egyidejû esztergomi se-
gédpüspöki kinevezés intézményesen is

visszakapcsolja õket a Magyar Katolikus
Egyházhoz. Ezzel immár nemzeti ügy és
felelõsség lett az, amit Irányi László jel-
mondata tett követendõ paranccsá: Egybe-
gyûjteni ésmegõriznimindenmagyart, itt-
hon és a nagyvilágban egyaránt. Miklós-
házy Attila püspök könyve olvasásakor
mély tisztelet ébred bennünk a hitük és
magyarságuk mellett kiálló közösségek és
személyek iránt, azok iránt, akik nem
hagyják kialudni a lélek tüzét, õrzik és to-
vábbítják utódaiknak mindazt az értéket,
amelyet a Katolikus Egyház teremtett az
elmúlt évezred során a Kárpát-medencé-
ben, személyük és közösségeik által sugá-
rozza szét azt az égtájakminden irányába.

Máriás József

„EGYBEGYÛJTENI...”
(Folytatás a 6. oldalról)

MENNYIT ÉR A SZENTMISE?

Mozambikban a magukra hagyott öre-
geket gondozó Kisnõvérek otthonukba fo-
gadtak egy 25 éves lányt, aki – alsó vég-
tagok híján – minden vasárnap 4 kilomé-
tert tett meg a földön mászva, hogy szentmi-
sén vehessen részt. A nõvérek egy nap ész-
revették, hogy a távolban valamimozoga föl-
dön.„Amint közelebb ért,meglepõdve láttuk,
hogy egy fiatal lány az. Kiderült, hogy nincs
megkeresztelve, de a szentmise annyira fon-
tos számára, hogy az év legforróbb idõsza-
kában, a perzselõ napon, a tenyerét égetõ
homokban mászva is megteszi a hosszú
utat.” Olívia azóta egy katekéta segítségével
felkészült a keresztségre. Röviddel kereszte-
lõje után egy adományozó kerekes székkel
ajándékozta meg – írja a CNA.


