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1.

Imádkozzunk, hogy minden nemzet és
kultúra keresztényei éljék és valósítsák a
keresztény közösséget és az egymás iránti
megbecsülést.

Jézus közösséget alapított az Újszövetség
alapításával. Egyénileg a Jézushoz fordulás, a
bűnökből való megtérés után a kegyelmi élet
és fejlődés, az Istenben való növekedés csupán
közösségben mehet végbe, ez az Ő akarata.
Nemcsak azért beszélt Jézus legtöbbször
többesszámban, mert többen hallgatták, ha-
nem, hogy a cselekményeket együttesen, azaz
közösen tegyék – ”Ezt cselekedjétek az én em-
lékezetemre.” – Ez pedig közösségben lehetsé-
ges csupán.

Jézus azt is megígérte: „Ahol ketten, vagy
hárman összejönnek az én nevemben, köztük
vagyok”. Ezért közösségi cselekmény példá-
nak okáért a szentmise áldozat  – ahol Jézus
többrendbeli értelemben jelen van (az imád-
ságban, a szent írások mondani valójában, a
szent áldozatban a kenyér és bor színe alatt) –
és nem néhány száz ember egyéni ájtatossága,
imádsága. Ilyen közösséget élni, valósítani
kell, hogy fejlődjék. Természetesen nem
korlátozódik a közösség élete a szentségi
területre, mert vonatkozik az élet más
területére is: az áldozatokkal járó diakoniára,
a testvéri segítésre, a bűnök elleni küzdelemre,
a jóért való törekvésre-fáradozásra és nem
utolsó sorban egymás megbecsülésére. Mi
ennek az ellentéte? A szeretet-hiány, (kez-
dődik a családban) a gyűlölet, féltékenység,
hatalomvágy, pénzvágy (mások pénzére,
vagyonára), idegen- és fajgyűlölet és még sok
más.

Gyakran halljuk a kérdést: „Ha Isten jó,
miért engedi azt a rengeteg bűnt, háborút,
szenvedést megtörténni?” A válasz egyszerű:
mert a keresztény közösségek, egyének
részben nem tartják a szeretet közösséget.
Ebből keletkezik a „gyűlölet-közösség”,
amelyben növekszik a gyűlölet, amíg robban s
már ki is tört a háború, az üldöztetés, a jogta-
lanságok, a bántások, a szenvedések. Egy biz-
tos: nem Isten a hibás. Viszont könnyű másra
tolni a felelősséget.

2.
Imádkozzunk, hogy a keresztény kará-

csonyi örömhírből fakadó „Béke kultúrá-
jának” nemzetközi éve a béke művelésének
munkáját hosszú távra inspirálja.

Az emberek rájöttek, hogy a béke nem egy
egyszeri aktus – pl. békekötés aláírása nemze-
tek között – hanem a békét „kulturálni”, azaz
művelni kell. Egy állandó folyamat tehát.
Közben kialakul a „béke-kultura”, amely áll
bizonyos dolgokból, amelyeket teszünk és
olyanokból, amelyeket nem teszünk, akkor
sem, ha kedvünk, esetleg eddigi felfogás sze-
rint jogunk is lenne rá. (Pl.: vérbosszú) Akkor
sem, ha a jogtalanság mások részéről felkor-
bácsolja igazságérzetünket. Ez nem könnyű
és legtöbbször csak keresztény közösségben
valósítható meg, ahol a közösség tagjai velünk
hordják, enyhítik szomorúságunkat, az igaz-
ságtalanságot, a sértést, a kárt.

Következő foka a „béke-kulturának”,
hogy olyan csoportok, népek, kultúrák is átve-
szik és alkalmazzák ezt, amelyek fejlődésük-
ben, normáikban különböznek a keresztény-
ségtől, olyannyira, hogy a vallásilag nem
hozzájuk tartozó „hitetlen kutyák” megölése
saját hitük szerint Isten előtt kiváló cselekedet,
amelyért jutalmat kapnak a másvilágon.
Sokat kell imádkoznunk!  

Fejős Ottó

mozzanat: a zarándoklatok – a szent ka-

pu megnyitása – a szentévi búcsú elnye-
rése – az emlékezet megtisztítása, ami a
Pápa szerint azoknak a vétségeknek a
megbocsátását jelenti, amelyet a Krisztus
nevet viselők követtek és követnek el –
lényegesek a szeretet cselekedetei – és
végül a vértanúk emlékezete, amely
beszédes jel a szeretet mellett, hiszen
szeretetből odaadták életüket.

Ennek az egész egyházra szóló lelkiségi
útmutatásnak a magyarországi hívők
életébe-lelkületébe való átplántálására a
magyar lelkipásztori program több
közösségi program megvalósítására tö-
rekszik. Ezek céljai közt szerepel az evan-
gelizáció, a keresztény életben való el-
mélyülés, az egyéni hivatásban való meg-
erősödés. Megemlíthetjük a családok ün-
nepét azoknak a Szent Családnak való fel-
ajánlásával – ifjúsági programok, melyek-
hez az augusztus 15 és 20 között Ró-
mában tartandó Ifjúsági Világtalálkozón
kívül különböző magyar táborok csatla-
koznak – július 1 és 2 között Katolikus
Nagygyűlés lesz a budapesti Sportcsar-
nokban, a határon túli magyarok kép-
viselőivel is – szerzetesek ünnepe február
2-án, mely alkalmas a szerzetesi hivatá-
sokért való imára és azok ébresztésére –
papok ünnepe Nagycsütörtökön szintén
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Jubileumi év 2000

Mindenfelé erről beszélünk. Jubiláljunk,
készüljünk rá örömteli szívvel, halljuk
mindenfelől. De tudjuk világosan, miért
jubilálunk? Mit ünnepelünk? Beszélgetés
közben néha meglepődhetünk: tár-
sunknak csak igen halvány vagy téves
fogalma van a sokat harangozott jubileu-
mi év hátteréről, gazdag tartalmáról,
amiért valóban örömmel kell készülnünk
a benne való részvételre.

Mindenek előtt, minden más ok és cél
fölött a mostani év Urunk Jézus Krisztus
megtestesülésének, emberré levésének,
közénk jöttének kétezredik évfordulója.
Nem tudjuk eléggé felfogni ennek az
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bőséggel”, azaz a remény optimizmusá-
val és a kegyelem gazdagságával, és
nyújtson felénk „védőkart” az „ellenség”
– a bűn és kísértés – valamint más vesze-
delmek elleni küzdelemben.

E magyar „szentév” méltó és maradan-
dó gyümölcsöt hozó megünneplésére
egyháziak és világi hívők dolgoztak ki
részletes programot, valóban igazi pasz-
torális programot. A cél az, hogy ne csak
ünnepeljünk külsőségesen, a felszínen,
hanem, hogy a szent év tartalma, lel-
kisége, behatoljon a világi és egyházi
társadalom különböző rétegeibe. A
Szentatya jubileumi bullája szerint ehhez
a szentévi lelkiséghez, világviszonylatban
„alapvetően hozzátartozik annak eucha-
risztikus jellege” – ezt kívánja kiemelni és
erősíteni a Rómában jövő júniusban (18-
25) megtartandó 47-ik Eucharisztikus
Világkongresszus. De ehhez a lelki-
séghez tartozik több más lényegesÚjesztendőre

A harmadik évezredet nyitó Nagy
Jubileum arra hívja a keresztényeket,
hogy újítsák meg Isten országa végső
eljövetelébe vetett reményüket; napról-
napra készítsék el mind a szívükben,
mind a keresztény közösségben, amely-
hez tartoznak, mind a társadalomban,
melyben élnek, mind a világ törté-
nelmében.

Ismernünk kell a remény jeleit, melyek
most is megmutatkoznak minden – ezeket
a szemünk elől elrejtő – árnyék ellenére.A
polgári életben pl. a tudomány, a techni-
ka, s főként az orvostudomány haladása
az emberi élet szolgálatában; a kör-
nyezetért érzett fokozott felelősség; a
bárhol megsértett béke és igazságosság
helyreállításának szándéka; a népek
közötti kiengesztelődés és szolidaritás,
különösen Észak és Dél kapcsolatában.
Az Egyház életében a Szentlélek sza-
vának figyelmesebb hallgatása, a kariz-
mák elfogadása és a laikusok megbe-
csülése révén; a keresztények egységének
odaadó szolgálata; a többi vallással és a
mai kultúrával folytatódó dialógus.

A hívőknek külön is figyelniük kell az
Egyházon belüli egységre, mert a
Szentlélek által támasztott ajándékok és
karizmák mind erre irányulnak.

Máriát, aki a Szentlélek működése által
foganta a megtestesült igét, és a későbbiek
során teljesen ráhagyatkozott  a Szentlé-
lek belső működésére, ebben az évben
elsősorban úgy szemléljük és követjük,
mint a Szentlélek szavát hallgató asz-
szonyt, a csönd, az odafigyelés és a re-
mény asszonyát, aki Ábrahámhoz hason-
lóan a „remény ellenére reménykedve”
elfogadta Isten akaratát. Ő fejezte ki egész
világosan Jahvé szegényeinek vágyát, és
példaképe lett azoknak, akik teljes szívvel
ráhagyatkoznak Isten ígéreteire.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok
minden kedves Testvéremnek és minden
jóakaratú embernek Áldott Boldog Új-
esztendőt.

Jakubinyi György
gyulafehérvári érsek  

eseménynek fontosságát, nem tudjuk le-
mérni kellőképpen a benne megnyilat-
kozó végtelen isteni szeretetnek és lee-
reszkedésnek nagyságát és messze va-
gyunk annak megértésétől, amit a „velünk
az Isten” misztériuma jelent az emberiség
és minden egyesünk számára.

Erre a nagy eseményre, a kétezredik év
megünneplésére, az általa emlékeze-
tünkbe idézett isteni jóság megköszöné-
sére készültünk fel a Szentatya bölcs
útmutatása és vezetése alatt, három é-
ven keresztül, melyek elsője Krisztus-év,
a második a Szentlélek éve volt és a har-
madik, melynek most vagyunk a végén, a
Mennyei Atyának szentelt év. Ez az
előkészület segített bennünket mindjob-
ban behatolni a Szentháromság egy Isten
soha teljesen ki nem meríthető gazdag-
ságába és az egyes isteni személynek a
Megtestesülés titkában való részvételé-
be. Minket a növekvő hála, imádás és
tisztelet lelkületének kell eltöltenie a Meg-
testesülés szent titka és a közénk jött,
emberré lett második isteni Személy, Jé-
zus Krisztus előtt.

„Krisztus születésének kétezredik év-
fordulója rendkívül nagy jubileumot jelent,
nem csupán a keresztényeknek, hanem
közvetve az egész emberiségnek, tekin-
tettel arra a szerepre, amit a keresz-
ténység játszott az elmúlt 2000 eszten-
dőben. Jelentőségteljes az, hogy ma már
szinte az egész világ minden népe az időt
Krisztus születésétől számítja, s így e dá-
tum a mai kalendáriumok középpontja
lett. Nemde ez is jelzi, hogy milyen párat-
lan jelentősége van a Názáreti Jézus
születésének az egyetemes történelem-
re?”

A jubileumi évet más események
emléke is gazdagítja, melyek különösen
számunkra, magyarokra jelentősek.

A Világegyház Nagy Jubileumával e-
gyütt kereszténységünk és államiságunk
ezredik évét ünnepeljük. Az ünnepi meg-
emlékezés során hálát adunk a „Tör-
ténelem Urának” állam- és egyházalapító
Szent István királyunkért, akinek meg-
koronázása keresztény államiságunk
kezdete. Ennek millenniumát ünnepeljük
2000 január 1-től 2001 augusztus 20-ig.

Hálát adunk „régi nagy Pátrónánknak”,
„Boldogasszony Anyánk”-nak, aki Szent
István országfelajánlása óta közben-
járónk Istennél, talán nagyobb reménnyel
most, mint bármikor a történelem
folyamán.

Megemlékezünk szentjeinkről, mártírja-
inkról, történelmünk nagyjairól, akiket
nehéz időszakban és sorsfordulókon
jelként támasztott az Úr.

Megköszönjük Istennek a Hazát, a
Nemzetet, az Egyházat, mindazt a szelle-
mi, kulturális és materiális örökséget,
amely a Gondviselés és elődeink révén
ránk maradt. Tesszük ezt abban a tudat-
ban, feladatunk mindezt tovább gyarapí-
tani minden képességünk, tudásunk és
akaratunk odaszentelésével. Ünneplé-
sünk tehát köszönet a múlt és jelen
kegyelmeiért és a jövőre irányuló kérés is:
áldja meg Isten családjainkat „jókedvvel,
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LENNE EGY KÉRDÉSEM 

Vallások globalizációja?
Az ÉLETÜNK karácsonyi száma

foglalkozott a keresztények egységének
kérdésével az október 31-én
Augsburgban aláírt katolikus-evan-
gélikus nyilatkozat kapcsán. Miklós
atya azt igyekezett bizonygatni – több
kevesebb sikerrel – milyen történelmi
jelentősége van ennek a lépésnek a két
egyház közeledése szempontjából,
annak ellenére, hogy csak a megiga-
zulás kérdésében jött létre konszenzus
és az sem teljes. Ha ilyen tempóban
haladunk tovább, akkor talán szó lehet
arról, hogy a reformáció 1000. évfor-
dulója alkalmából, 2517 október 31-én
a két egyház megállapodik az
egyesülésről. De kinek lesz ez akkor
még fontos? Hiszen már ma arról
panaszkodnak a nagy keresztény egy-
házak, hogy híveik hátat fordítanak
nekik, de legalábbis, hogy egyre többen
„a maguk módján vallásosak”, ha
egyáltalán....

A kérdésem ennél fogva így hang-
zik: Nem kellene-e a keresztény egy-
házaknak – félretéve steril teológiai
vitákat – sürgősen megegyezniök egy-
mással a lényegben és együtt meg-
oldaniuk azokat a kérdéseket, amelyek
az emberiség számára a harmadik évez-
redben valóban fontosak, amilyen a
béke, a szolidaritás a szegényekkel?
Nem fontosabb-e az ember, mint a
teológia?

Még egy lépéssel tovább mennék.
Nem kellene-e a világ nagy vallásainak,
a kereszténységnek, a másik két
monoteista vallásnak, az iszlámnak és a
zsidóságnak, meg a távol keleti val-
lásoknak, a hinduizmusnak és buddhiz-
musnak, összefogniuk az emberiség
érdekében? Egyfajta vallási
globalizációra gondolok, egy nagy át-
fogó világvallásra, amely meghagyva a
különbségeket, azt emeli ki, ami
összeköt és nem, ami szétválaszt.

Miklós atya válaszol:

A kérdés kétségkívül rendkívül aktuá-
lis, akkor is, ha nem egészen új. A II.
Vatikáni Zsinat a nem keresztény val-
lásokkal való kapcsolatot részletesen
taglalja „Nostra aetate” (A mi korunk-
ban) kezdetű nyilatkozatában, ahol töb-
bek között kijelenti: „Az Egyház semmit
sem vet el abból, ami ezekben a vallások-
ban igaz és szent”, majd felszólít: „Közö-
sen oltalmazzák és fejlesszék valamennyi
ember javára a társadalmi igazságosságot,
meg az erkölcsi értékeket, a békét és a
szabadságot”. (NAE 2,3)

Ennek az együttműködésnek fejlesz-
tésére, a kapcsolatok elmélyítésére jött
létre a Zsinatot követően „A Vallások
közti Párbeszéd Pápai Tanácsa”. II. János
Pál ugyan minden apostoli útja alkalmá-
val, ha az olyan országokba vitte, ahol a
nem keresztény vallások jelentős ténye-
zőt képeztek, kereste azok képviselőivel a
kapcsolatot; látványos módon ez a
szándéka az 1986 okt. 27-én Assisi-ben
rendezett vallások közti ima-találkozón
jutott kifejezésre. Ezt azóta is többször
megismételték, és természetesen az Egy-
ház azóta is folytatja a párbeszédet, keresi
– ahol csak lehet – az együttműködést.
Ismeretes, milyen baráti kapcsolat alakult
ki pl. a pápa és a Dalai Láma közt.

Persze az, amit olvasónk javasol, ezen
túlmegy. Egy átfogó világvallás gondolata
mindenesetre feltételezi, hogy a világval-
lások közt van annyi közös elem, ami ele-
gendő egy mindenki számára elfogadható
globális vallás megalapozásához. Azon-
ban még egy felületes vizsgálat is kimu-
tatná, hogy még a legelemibb kérdések-
ben sincs közös alap. A buddhizmusban
pl. Isten fogalma nem létezik. Márpedig
Isten nélkül legfeljebb erkölcsi rendszer-
ről lehet beszélni, vallásról nem. Ha

ennélfogva egy az emberiséget átfogó
globális vallásról nem is lehet szó, azokat
az erkölcsi normákat, amelyeket az embe-
riség egésze érvényesnek elfogad, igenis
össze lehet fogni egy globális emberi
etikával. Ez egyébként – más síkon – leg-
alábbis részben már megtörtént az ENSZ
Nyilatkozatában az Emberi Jogokról,
1948 decemberében.

Az eddig mondottakhoz hozzáfűz-
hetnénk, hogy az Egyház küldetése már
maga univerzális, globális jellegű, ameny-
nyiben az üdvösség Jézus Krisztusban
minden emberre kiterjed és minden em-
ber hivatva van az örök életre: „Az örök
élet az, hogy megismerjenek téged, egye-
dül igaz Istent és akit küldtél, Jézus
Krisztust.” (Jn 17,3)

Más kérdés, vajon sikerülhet-e, s ha
igen, mikor és milyen formában a ke-
resztény egység megvalósítása. Nem fér
hozzá kétség, hogy a keresztény egyházak
számára fájdalmas teher a szétszakított-
ság botránya. Hogy ezt nem sikerült
megakadályozni ill. a szakadást megszün-
tetni, súlyos vádként nehezedik az egész
keresztény közösségre. Az ökumenikus
mozgalom, az egyes egyházak közt folyó
egyeztető tárgyalások azt a célt szolgálják,
hogy felderítsék, mindaz, ami összeköti ő-
ket, elegendő-e az egység helyreállítására,
vagy fordítva: ami elválasztja őket lé-
nyeges pontokban, áthidalható-e.

Azt is valamennyi keresztény közösség
szeretné, hogy a közeledés egymáshoz
gyorsabb ütemben folyjék. De arról is
meg vannak győződve, hogy a gyorsaság
nem válhat az alaposság kárára. Nem sza-
bad tehát férc-munkát végezni: ami csak
felületesen van összefércelve, könnyen
szakad újra. Annak sincs értelme, hogy a
mostanában sokat hangoztatott „pluraliz-
mus” örve alatt úgy tegyünk, mintha min-
den rendben lenne és – tegyük fel – ven-
dégül látnánk egymást az Úr asztalánál,
anélkül, hogy előzőleg tisztáznánk, azo-
nos-e a hite katolikusoknak és protes-
tánsoknak ebben a kérdésben; arról nem
is beszélve, hogy az Eucharisztia az egység
jele. Hogyan ünnepelhetjük hát együtt,
amíg egység nincsen? Meglehet, hogy a
tárgyalások kívülállók számára „steril
teológiai viták”-nak tűnnek, valójában
arról van szó, hogy egység csak akkor
jöhet létre, ha alapvető hitbeli kérdések-
ben megvan az egyetértés. Nem lehet
egymással szembe állítani a teológiát az
emberrel: a teológia is az embert szolgálja
a maga területén, az az alap, amelyre min-
den épül.

Semmi akadálya azonban annak, hogy
a keresztény egyházak együtt válaszol-
janak a harmadik évezred kihívásaira,
hogy együtt igyekezzenek hozzájárulni az
emberiség égető problémáinak megol-
dásához. Ez az út nemcsak járható, hanem
kötelező valamennyi keresztény egyház
számára. A tevékeny szeretet a testi-lelki
nyomor enyhítésére, az elkötelezettség a
békéért és a Teremtés megőrzéséért, a
szolidaritás a természeti és háborús ka-
tasztrófák áldozataival szemben, olyan te-
rületek, ahol katolikusok és protestánsok
már régóta együttműködnek. Minél szo-
rosabbá, intenzívebbé válik ez az együt-
tműködés, annál könnyebb lesz az
előítéletek leküzdése, a másik fél más-sá-
gának elfogadása.

Mindent összevéve, nem tartanám sze-
rencsésnek sem a vallások globalizációjá-
ról, sem a keresztény egyházak globali-
zációjáról beszélni. Amire viszont szükség
van, az a szeretet globalizációja. És ebben
minden vallásnak részt kellene vennie.

A január 18-a és 25-e közt megrende-
zésre kerülő Ökumenikus Imahéten erre
is gondolnunk kellene.

Frank Miklós   

II. János Pál pápa október elsejei kel-
tezésű levélben szólt az öregekhez, annak
kapcsán, hogy az ENSZ a 2000. évet az
idős emberek évének nyilvánította.

„Jómagam is öreg vagyok”– kezdődik a
nem minden meghatottság nélküli levél –
és szükségét éreztem, hogy elbeszélgessek
veletek. Teszem ezt mindenekelőtt azzal,
hogy hálát adok Istennek az eddig
bőséggel kapott ajándékokért és lehetősé-
gekért. Emlékeimben végig pásztáztam
életem állomásait, melyek egybefonódnak
századunk nagy részének történelmével és
szemem előtt megjelenik szeretett arcok
véget nem érő sora... hétköznapi és
rendkívüli, boldog és szenvedés árnyékolta
események jutnak eszembe. De mindenek
fölött mégis elsősorban az Atyaisten gond-
viselő és irgalmas keze nyomát látom...

A pápa megjegyzi: visszaemlékezni a
múltra és mérleget készíteni az életről,
természetes dolog az öregek számára.

A XX. század történelméből a pápa
felidézte a két nagy világháború szomorú
korszakát, a halottak sokaságát és a rette-
netes pusztítást.

Századunk második felére – folytatta
levelét II. János Pál pápa – ránehezedett a
hidegháború lidércnyomása, és még ma is
nagyon sok olyan nemzet van, amely nem
élvezheti a béke és a szabadság jó-
téteményeit. A háborús tűzfészkek, az
öldöklések és vak erőszak ellenére azon-
ban egyre nagyobb teret hódít az a tudat,
hogy a nemzeti és nemzetközi kapcsolatok
rendszerében minden népnek joga van az
önrendelkezéshez, sajátos kulturális iden-
titása és a kisebbségek tisztelete szerint.
Isten nagy ajándékának kell tekinteni, hogy
a vallások párbeszédre törekszenek és
ezzel alapvető szerepet játszanak a világ
békéje és egysége számára.

A pápa fölteszi a kérdést: Végül is mit
jelent az öregség? Bizonyos szempontból a
bölcsesség kiváltságos időszaka ez, amely
általában a felhalmozott tapasztalat
gyümölcse. Az ember ebben a korban is
éppúgy megőrzi az Isten képére és hason-
latosságára teremtett mintát és minden
egyes kornak megvan a maga szépsége és
célja. Az öregkor Isten szavában nagy
vigaszt talál, hiszen az élettartam
hosszúságát mindig Isten jóindulatának
tekintették. A múltban az időseket meg-
becsülés övezte, manapság azonban sokhe-
lyütt megcsappant ez a tisztelet a terjedő
hasznossági mentalitás miatt.

A Szentatya levelében kifejtette: Helyes
perspektívába kell helyezni az élet
egészét. Az idősek, akiket az élet tapasz-
taltabbá és érettebbé tett, sokkal nagyobb
bölcsességgel szemlélik a földi esemé-
nyeket.

Természetesen mi idősek egyre többet
gondolunk az elmúlásra és nem könnyű
beletörődni, hogy egy napon el kell
mennünk. De a hit megvilágítja a halál
misztériumát és derűvel tölti el az öregkort,
amely nem jelenti egyszerűen  csak a pusz-
tulás tétlen várását, hanem a teljes érettség
ígéretes lehetőségét is – olvasható a pápai
levélben. Végül ezzel a személyes hangú
vallomással zárja sorait:

Kedves idős testvéreim, azt kívánom,
hogy derűs lélekkel éljétek le azokat az
esztendőket, amelyeket az Úr mindannyió-
toknak elrendelt. Megosztom veletek azo-
kat az érzelmeket, amelyek lelkemet eltöltik
több mint húszéves péteri szolgálat után,
várva a harmadik évezredet. A korommal
járó korlátok ellenére megőriztem az élet-
kedvemet és hálát adok érte az Úrnak.
Boldog vagyok, hogy a végsőkig szolgálha-
tom Isten Országát. Ugyanakkor nagy béke
tölt el, ha arra a pillanatra gondolok, amikor
majd az Úr magához szólít.

VR/MK   

hivatásokért való imára és azok ébresz-
tésére alkalmas – a szentév ökumenikus
jellegének kiemelésére azért, hogy a
Szentatya kívánsága szerint ebben az év-
ben a Krisztusban hívők közelebb kerül-
jenek egymáshoz.

Lényegesen hozzátartozik a jubileumi
évhez a Szűzanya. Végig kísérte ő az elő-
készület éveit: a Jézus-évben az isten-
anyaság misztériumában szemléltük; az
Atyaisten-évben mint az Isten és a
felebarát iránti szeretet példája állt előt-
tünk. Most pedig, a Jubileumi Évben, a
Szentatya szándéka szerint Szűz Mária,
mint a csend és a hallgatás Asszonyának
példája szerint igyekszünk elmélyülni a
Megtestesülés titkában.

Kedves olvasóim láthatják, milyen
gazdag és mélyre szántó programot i-
gyekszik az otthoni Egyház a különböző
egyházi kategóriákhoz közel vinni a Nagy
Jubileum lényeges gondolatait, hogy
azok mélyen lelkükbe ültetettett és gyü-
mölcsöt hozó kegyelmi indítások le-
gyenek életük megváltoztatására, krisz-
tusiabbá, szeretettel teljesebbé tételére.

Mindez, kedves olvasók, nemcsak az
otthon élő testvérekre vonatkozik, hanem
ránk is, külföldön élő magyarokra, akik-
nek szent kötelességünk, saját életünk és
példánk erejével, részesedni a mélybe
szántó jubileumi program megvalósí-
tásában és így hozzájárulni az otthoni,
erős reformra szoruló katolikus és nem-
zeti élet megváltoztatásához, valamint a
minket körülvevő közéleti légkör meg-
javításához.

A jubileumi év gyümölcseit, ha valóban
igyekeztünk azokat megszerezni, nem
tarthatjuk meg magunknak. Tovább kell
adni őket nagylelkűen, boldogan, auten-
tikus keresztény élettel – családunkban,
munkahelyünkön, a közösségben, társa-
dalmiban és egyháziban egyaránt, igazi
apostoli lelkülettel.

Vonatkozik ez a kötelesség nemcsak
az egyénekre, hanem az egész magyar
közösségre, otthon elsősorban, de kül-
földön is. Miklósházy Attila, a külföldi ma-
gyarok püspöke, arra buzdít bennünket,
hogy merjünk magyarok lenni és a Kárpát
medencében a Gondviseléstől nekünk
szánt feladatot a minket a múltban jel-
lemző merészséggel teljesíteni, különö-
sen ebben a jubileumi évben. Felsorolá-
sából kiemelem a teljes odaadással és
hittel Jézushoz fordulást, Szent István
példája nyomán – merjünk békében és
egymás megbecsülésében a környező
nemzetiségekkel – merjünk áldozatot vál-
lalni a jövő érdekében: a gyermekáldás
elvállalásával, a köz javára való mun-
kálkodással, Isten és az Egyház szo-
gálatával. Vagyis ne csak magunknak
éljünk, hanem vegyük ki részünket a
család, a közélet, az egyházi élet tenni-
valóiból. Merjünk imádságos nemzetté
válni. Merjük helyreállítani a családi élet
szentségét. Merjünk optimizmussal nézni
a jövőbe, amire minden reményünk meg-
van, ha valóban és őszintén csatlakozunk
„Jézus Úrhoz”, mint Szent István tette, és
a Boldogságos Szűz, a Magyarok Nagy-
asszonya kezébe tesszük életünk és
országunk sorsát.

Ha ezeket és a többi hozzájuk hasonló
tanácsokat mindinkább életre váltjuk,
belenövekedünk újra a Gondviselőtől
kezdettől nekünk szánt szerepbe, békét
és egyetértést tudunk teremteni a Kárpát
medencében velünk együtt élők között –
mindannyiunk javára.

Lépjünk bátran, reménnyel és optimiz-
mussal – tettre és kemény munkára ké-
szen túl magunkon és feladatunkért – az
új évezredbe, követve Szent István pél-
dáját, bízva a Magyarok Nagyaszszonya
segítségében és Megtestesült Istenfia
kegyelmében. n

Jubileumi év 2000
Folytatás az első oldalról

A Szentatya levele 
az idősekhez
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Az elmúlt hetekben, hónapokban bár-
mi került is szóba, mindjárt a századfor-
dulót, az új évezredet emlegették. Annak a
számára kell az ifjúságot nevelni, annak a
szükségleteit szem előtt tartani, megállapí-
tani, milyen feladatok várnak például a
földrajztudományra. Abban viszont meg-
oszlottak a vélemények, hogy mikor is kez-
dődik ez az új század és ezred.

Matematikai szempontból, azt hiszem,
a dolog elég világos. Ha számolunk, egy-
gyel kezdjük, időszámításunk harmadik
évezrede 2001-ben kezdődik. De az is
világos, hogy az ember akkor érez vala-
mit, új kezdetet, amikor az évszámot 1
helyett 2-vel kell kezdenie. Ugyanígy vitat-
koztak száz éve is, amikor a 18-ból 19 lett.
Ehhez járultak most a számítástechnika
nehézségei is, „meg kellett győzni” a szá-
mítógépeket arról, hogy 00 már nem 1900-
at, hanem 2000-et jelent. Sok helyen
tanácsolták is a lakosságnak, hogy min-
denből tartalékoljon valamit arra az eset-
re, ha a közellátásban nehézségek támad-
nának. Végül az is befolyásolhatott, hogy
a vendéglátó ipar a szokottnál nagyobb
ünneplésre hívott, s hogy intézmények, e-
gyesületek és kereskedelmi vállalatok
díjakat, jutalmakat helyeztek kilátásba a
gyerekek számára, akik egy városban
vagy tartományban elsőként születnek
„azon a nagy napon”, például éjfél után
egy perccel.

Novemberi számunkban Major Márk
már rámutatott arra, hogy hibák csúsztak
Dionysius Exiguus (magyarul talán Apró
Dénes) barát számításaiba, amikor Jézus
Krisztus születésének az évét akarta meg-
állapítani. Az egyik az volt, hogy nem
vette figyelembe a 0 évet. Igaz, ennek a
létét sem fogadja el mindenki; láttam is
róla a TV-ben szenvedélyes vitát. Szá-
momra azonban világos: a 0 Urunk
születésének az éve. Különben, – feltéve,
hogy Jézus december 25-én született, ami
nem valószínű, mert télvíz idején aligha
voltak pásztorok nyájukkal a szabadban,
– a 0 év nélkül a Kr. u. 1 csak egy hétig tar-
tott volna, a Kr. e. pedig csak karácsonyig.

Lényegében mindez mellékes is. A
kérdés az, hogy az új évezredben, év-
században, – akár 2001-ben kezdődik,
akár 2000-ben, – szebb lesz-e a világ, job-
bak lesznek-e az emberek. Lesznek-e még
háborúk, csökken-e az éhség és a tudat-
lanság, eljutnak-e a drága, új gyógyszerek
a harmadik világba is, jobban tiszteletben
tartják-e az emberi jogokat, nagyobb lesz-
e a felebaráti szeretet? Mi tagadás, mind-
erre egyelőre nem nagy a kilátás.

Ha valaki január elején megkérdezi,
milyen is az új esztendő, azt szoktam
válaszolni rá: „túlságosan hasonlít az
előzőre”. Valószínűleg ezt lehet majd
elmondani valamikor az új századról,
évezredről is. De azért mindnyájunknak
kellene tennünk valamit, hogy a világ
szebb, az emberiség jobb legyen, és a vita-
tott kezdettől eltekintve jó alkalom lehetne
rá a 2000-es, jubileumi esztendő, melyet
talán az a veszély fenyegeti, hogy elsősor-
ban „idegenforgalmi siker” lesz. No de
hagyjuk, nem a levélíró feladata, hogy így
„prédikáljon”.

Inkább mindenkinek boldog, áldásos
újévet kíván, s ha valaki úgy akarja,
jóelőre szebb és jobb évszázadot, évezre-
det is leszármazóinknak.

Rónai Zoltán  

Napjainkban elszaporodtak a különle-
ges és furcsa események. Rettenetes
földrajzi, ipari, gazdasági és más  katasz-
trófák sújtják, rázkódtatják meg a világot:
földrengések és vulkánkitörések, repülő-
szerencsétlenségek és atomrobbanások,
gazdasági krízisek, társadalmi összeütkö-
zések és háborúk, klimatikus változások
... Sokan a világ végére gondolnak.

Az ezredforduló is megteszi a magáét.
Az idő múlására emlékeztet: az ember és
világa könyörtelen mulandóságára, a
végre, az elmúlásra ... Többen aggódva
kérdezik: Mi lesz kétezerben? Meg-
bosszulják-e magukat a komputerek?
Egyáltalán mit hoz a jövő? Mikor és
hogyan jön el a világ vége? Sok esztelen
találgatás lát napvilágot. A népbutítók
kihasználják az emberi félelmeket,
burjánoznak a szekták és terjednek a
hamis próféciák, újra előkerülnek Nost-
radamus és Malachias jövendölései.

Az ilyen, legtöbbször lesújtó mende-
mondák és esztelen találgatások mellett
azonban egészen más jövendölésekkel is
találkozunk, bibliai próféciákkal, ame-
lyek a félelem és a kétségbeesés helyett
elsősorban reményt ébresztenek. Izajás
könyvében ezt olvassuk: „Egyedül én
vagyok az Úr, / rajtam kívül nincsen sza-
badító. / Én hirdettem előre és hoztam
szabadulást, / én nyilatkoztattam ki” (Iz
43, 11-12). S aztán meg ez áll benne: „Én
hiúsítom meg a jósok jeleit, / és a
jövendőmondók hamisságát feltárom; /
én kényszerítem meghátrálásra a bölcse-
ket, / és én mutatom meg: tudományuk
mily haszontalan. / Én teljesítem be
szolgám szavát, / én valósítom meg
hírnököm tervét ” (Iz 44, 25-26).

Isten hírnökének jövendölései lé-
nyegében azt mondják, hogy eljött
közénk az Isten országa, nincs mitől
félnünk, mert velünk az Úr, aki mindig
előttünk halad és mint győzedelmes
Krisztus visszajön az idők végén. Ő az,
aki számunkra saját házában, otthonában
készített helyet.

„Így a prófétai jövendöléseket még job-
ban hisszük” – olvassuk Szent Péter
második levelében: „Jól teszitek, ha
figyeltek rájuk, mint sötétben világító
lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad,
és a hajnalcsillag fel nem ragyog a
szívetekben” (1, 19). Ezek a jövendölések
merőben különböznek és egészen távol
állnak a mai kalandorok és vészjósló
prédikátorok üzenetétől. Az isteni kinyi-
latkoztatás örömhírét közvetítik, hirdetik
a végleges találkozást Jézus Krisztussal és
„a szabadulás napját” a világ végén, ami-
kor  eljön ítélni eleveneket és holtakat.
Hirdetik annak a Jézus Krisztusnak
eljövetelét, aki minden kétséget kizáróan
kijelentette: „Azt a napot és órát azonban
nem tudja senki, még az ég angyalai sem,
csak az Atya” (Mt 24, 36).

Valamikor az apostolok mégis kíván-
csiak voltak arra a napra. Megkérdezték
Jézust, amikor Jeruzsálem pusztulásáról
beszélt: „s mi lesz a jel eljöveteled és a
világ vége előtt?” (Mt 24, 3). Jézus hét
jelről tett említést nekik.

A világ végének előjelei

Ezekkel két evangélista is foglalkozik:
Máté és Márk. Mindketten egybe-
hangzóan jegyezték fel Jézus szavait:

1. „Sokan jönnek az én nevemben, s azt
mondják, hogy én vagyok. És sokakat
megtévesztenek” (Mk 13, 6). „Számos
hamis próféta fellép, és sokakat
tévedésbe ejtenek” (Mt 24, 11). Tudjuk,
hogy álkeresztények és hamis próféták
sokszor felléptek már a történelem
folyamán. De a vég még várat magára.

2. „Háborúkról fogtok majd hallani, s

háborús hírek fognak keringeni” (Mt 24,
6). Ezekről értesülünk, amióta csak
ember él a földön, újra és újra. Nap-
jainkban is háborúk dúlnak. Nem
szűnnek. A 2. világháború óta több mint
150 helyi háborúról  tudunk ...

3. „Némely vidéken földrengés és
éhínség támad” (Mk 13, 8). Az
archeológiai ásatások és történelmi
dokumentumok azt igazolják, hogy ez a
csapás is kezdettől sújtotta, és úgy
látszik, hogy továbbra is gyötörni fogja
az emberiséget.

4. „Szorongattatásban lesz részetek,
megölnek benneteket s a nevemért min-
den nemzet gyűlölni fog titeket” (Mt 24,
9).A Jelenések könyve bizonyítja, hogy a
kereszténységet kezdettől fogva ül-
dözték. Még sincs itt a vég!  

5. „A gonoszság elhatalmasodásával
sokakban kihűl a szeretet” (Mt 24, 12).
Nem csak napjaink jellegzetessége. Az
erkölcsi nevelők és vallási vezetők min-
den korban azon siránkoztak, hogy elha-
talmasodott a gonoszság, bármennyire is
korholták azt. A vég mégsem jött el! 

6. „Az Isten országának ezt az
evangéliumát hirdetni fogják az egész
világon, bizonyságul minden népnek.
Csak akkor jön el a vég” (Mt 24, 14).
Határozott jelnek tűnik. De ki tudja pon-
tosan megmondani, hogy valójában elju-
tott-e már  mindenhova az evangéliumi
örömhír és mikor mondható, hogy már
mindenhová eljutott? 

7. „Mindjárt e gyötrelmes idők után a
nap elhomályosul, a hold nem világít, a
csillagok lehullanak az égről, s a
világmindenséget összetartó erők meg-
rendülnek. Akkor feltűnik az égen az
Emberfia jele” (Mt 24, 24-30). A
leírásban  felismerhető az apokaliptikus
stílus és nyelvezet. Olyan  szimbolikus
elképzelésekkel találkozunk benne, ame-
lyek azt hangsúlyozzák, hogy elközelgett
az Isten országa. Nem jelölik meg a  világ
végének sem dátumát, sem helyét, sem
körülményeit.

Így a tesszalonikai híveket és velük
együtt a későbbi hiszékeny embereket is
már nagyon korán óvni kellett azoktól a
hamis prófétáktól, akik azt hirdették,
hogy küszöbön áll Krisztus második
eljövetele és a világ vége is hamarosan
bekövetkezik. Alig néhány évvel Jézus
halála után Pál apostolnak már helyre
kellett igazítani téves gondolkodásukat:
„Van még egy kérésünk” – írja az
Apostol: „Urunk, Jézus Krisztus el-
jövetelét és vele való egyesülésünket
illetően ne veszítsétek el rögtön jó-
zanságtokat, és sem lelki kinyilat-
koztatás, sem állítólag tőlünk eredő
mondás vagy levél ne ijesszen meg ben-
neteket, mintha az Úr napja már
küszöbön állna. Semmiképpen meg ne
tévesszen valaki titeket” (2 Tesz 2, 1-3).
Ez az evangéliumi prófécia! Az ezredfor-
dulón is!

Mi következik az előrejelzésekből 

A világ végére készülni kell. Arra min-
dig készen kell állni! Minden pillanat-
ban! Hiszen senki sem tudja, hogy mikor
jön el az a nap és óra.Az Úr maga sürgeti
ezt: „Legyetek hát éberek! Nem tudjátok
ugyanis, mikor érkezik meg a ház ura
(...)! Ne találjon alva, ha váratlanul
megérkezik” (Mk 13, 35-36)! 

Számunkra a végső idők már rég
elkezdődtek. Már elérkezett az Isten
országa. Közöttünk van, de betelje-
sedéséig még sokat kell fáradoznunk.
Addig kell építgetnünk, míg győzedel-
meskedik, s az igazság, szeretet és béke
uralkodik az emberek között.

Valóban bekövetkezik a világ végső
pusztulása, a kozmikus katasztrófa?

CSERHÁTI  FERENC (München):

Lesz-e világ vége és mikor? 
Madridi levél

Új évezred felé
Mégha ezt nem is érjük meg, és vala-
miféle végső katasztrófában sem lesz
részünk, azért az mindenképpen igaz,
hogy saját halálunkkal számunkra befe-
jeződik a földi élet és elérkezik a világ
vége. A halál elkerülhetetlen. Ezért
feltétlenül készülnünk kell rá. Szó se
lehet itt valamiféle pánikkeltésről.
Számunkra mindig időszerű az Úr figyel-
meztetése: „legyetek éberek”! Napjaink-
ban a nukleáris katasztrófa vagy vala-
miféle atomháború esélye már nem
csupán puszta feltételezés. Ha jól bele-
gondolunk, technikailag egyáltalán nem
lehetetlen, és mindig ajtónk előtt fenye-
getődzik. Humanista gondolkodóink, a
filozófusok és tudósok nem egyszer meg-
kongatták már a vészharangokat. Fel-
tárták a veszélyeket és jelezték, hogy
napjainkban elérkezett az idő, amikor az
emberiség nagyon könnyen vesztébe
rohan, ha nem mond le az erőszakról,
vagyis a kollektív öngyilkosság felé
halad, ha nem tér vissza az evangélium
szelleméhez. Az emberiség komoly
választás előtt áll: vagy közösen halad
Isten országa felé, vagy elpusztul. Hitünk
viszont mindig felkínálja a nagy le-
hetőséget, hogy visszatérjünk a Credo-
hoz, a Hiszekegyhez, és hittel valljuk:
„várom a holtak föltámadását és az
eljövendő örök életet”.

Új ég és új föld 

A világ végéről szóló keresztény
tanítás egészen pontosan jelzi, amint ezt
már említettük, hogy 

* az egyén számára a világ vége jelen-
legi élete utolsó pillanatában, a halállal
következik be, amikor kapcsolata végle-
gesen megszakad másokkal és a világgal
- amikor véget ér földi élete és átlép az
örökkévalóságba.

* Az egész emberiség és a világmin-
denség számára  az idők végezetével ér-
kezik el a világ vége. A anyagi világ
ugyanis valamikor, tehát időben keletke-
zett, nem feltétlenül szükségszerű és nem
is tart örökké, amint ezt a panteisták
vallják. Ez a világ valamikor véget ér,
átalakul: „új ég és új föld” váltja fel
világunkat.

Az idő csupán a számunkra kiszabott
határidőt méri, azt az időszakot, amely
földi létünket elválasztja túlvilági léte-
zésünktől Istenben: „Belépni (az idő tel-
jességébe) tehát azt jelenti, hogy elérjük
az idő végét és kilépünk korlátaiból,
hogy megtaláljuk a tökéletességet Isten
örökkévalóságában” (TMA, 9).

Ez a folyó és világ végétől elválasztó,
valójában rövid időszak nem csak az
éber várakozás, hanem a tevékeny cse-
lekvés és működés ideje is. Isten szünte-
lenül munkálkodik. Ezért nekünk is
szüntelenül munkálkodnunk kell a
világban Isten eljövendő országán, amely
részben mindig olyan a földön, ami-
lyenné mi formáljuk. Jézus ismételten
mondogatta, hogy a végítélet vizsgáján
nem elégségesek csupán a szép szavak és
jámbor jószándékok. Csupán ezekkel
még nem lehet belépni Isten országába.
Kell hozzá a tettekben megnyilvánuló
szeretet (Mt 25).

Az Úr végső győzelme 

A világ végének leírásában az evan-
géliumok Isten országának hasonlataiból
merítenek. Érkezése küszöbön áll,
bármely pillanatban eljöhet, sőt, már itt
is van a megújulás és halhatatlanság
magjaként. Jézus Krisztus szerezte meg
nekünk az ő feltámadásával. Betel-
jesedését akkor éri el, amikor Jézus
Krisztus újra eljön. Így számunkra a világ
vége mindenek előtt Urunk eljövetelét
jelenti, a nagy találkozást Vele, az öröm
és győzelem napját. Ezért hívogatjuk a
Jelenések könyvének szavaival: „Jöjj el,
Urunk Jézus”. Nem várakozhatunk ölbe

tett kézzel. „Legyünk hát éberek” (Mk
13,35), „hiszen nincsen itt maradandó ha-
zánk, hanem jövendő hazánkat keressük”
(Zsid 13, 14). Közös feladatunk, hogy
szentségben és igazságban építsük az új
eget és új földet, az igazságosság, a béke és
szeretet birodalmát, amíg el nem jön. n
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Január 1.én, Újév napján olvassuk a
Jelenések könyvéből:

„Akkor a trónon ülő megszólal: Lásd,
újra teremtek mindent! Majd hozzám for-
dult: Írd fel, mert ezek a szavak hitelesek
és igazak.”(Jel 21,5)

Új év napja. Pontosan 0 órakor valami
történt, ami nem csak 24 óránként, esetleg
365 naponként, mégcsak nem is 100 é-
venként fordul elő az életben, hanem 1000
évenként egyszer. Ezredforduló.

Új év, új évezred... de mi az új benne?
Milyen ócska, ósdi, haszontalan régi-
ségből lett-lesz új ebben a pillanatban?
Persze, új naptárt vettünk. 2000-ben is
szükségünk van rá, csak éppen ez a nap-
tár sem új már. Már napokkal, sőt hetek-
kel ezelőtt beleírtam egy csomó fontos –
vagy legalábbis annak tűnő – dolgot...
Igaz, változik, megújul az évszám minden
fontos dolgon. Ez tenné újjá az előttünk
álló napokat, hónapokat?

A Szentírásban olvasom: „Lásd újra
teremtek mindent!” Ami szerintem azt
jelenti, hogy ahol és amikor valami meg-
újúl, ott Isten akarata, terve érvényesül.
Amikor a földi és égi egymásra talál,
abból, élet, fény, melegség sarjad. Ha az
idő múlásában Isten és ember egymásra

talál, összeolvad az idő és az örökkévaló-
ság... Már sejtjük, hogy nemcsak holmi
biológiai aktus az életünk, hanem a léleg-
zetvételben, a szívdobbanásban van már
valami örök, ami túlmutat a földi idő
múlásán. Ez már nemcsak más, hanem 

Új gondolatok, új élet.

Hogy egy esztendő új legyen – nem-
csak más – meg kell tanulnunk embert,
világot, mindent ami teremtve lett, Isten
szemével nézni. Úgy, mint ha a rohanó
időnek semmi jelentősége nem lenne. Úgy
tekinteni gyermekre, örömmel, várako-
zással, mint amikor született. Hálával,
köszönettel, hogy ép-egészséges. A társra
úgy, mint a megismerkedés napján, hogy
milyen jó a kezét kezünkben tartani, mert
bátorságot ad, nézni őt mert szép... A
munkatársat, a szomszédot, a jó barátot
úgy látni, ahogy Ő... S akkor megújul,
újjászületik és él minden, ami már a
múlté, az is, ami még a jövő titka.

Új év! Vajon életünk meghosszabítása
csupán vagy megújulása is? Mit hoz a
jövő?  Önmagától csak MÁS lehet az idő,
az ember...

De Vele: új ember, új teremtmény, új és
biztosan sokkal boldogabb esztendő!

Pál atya

GYERMEKEKNEK

Biztosan megengedték már szüleid,
hogy Szilveszter este tovább fennmaradj,
mint szoktál. Azon a különleges estén az
idő múlása, az óra szokatlan jelentőséggel
bír. Ahogy közeledik az éjfél, egyre
nagyobb fontosságot nyer. Az emberek
minduntalan az órára pillantanak és
feszülten várakoznak. Végre aztán éjfélkor
feloldódik közöttük a feszültség. A várva-
várt pillanatban egymásnak boldog új évet
kívánnak, és az óra már nem lesz fontos
számukra. A figyelem középpontjából
ilymódon kikerült óra pedig nem tehet
mást, mint hogy rendületlenül folytatja útját
és siet a következő Szilveszter felé.

Úgy tűnik, hogy minden kezdődik
elölről és marad a régiben. De ez csak a
látszat.Az új év valójában sok újdonságot
tartogat. Egyesek közületek iskolások,
esetleg elsőáldozók lesznek; mások el-
határozzák, hogy megtanulnak kerék-
pározni, vagy úszni. Új barátságok szület-
nek ... és még folytathatnánk a felsorolást.

Hogy pontosan mi vár ránk, azt nem
tudjuk. Egy valamiben azonban biztosak
lehetünk. Hogy miben, azt elárulja ne-

künk az év első napja, mely többek között
Jézus névadásának ünnepe is. Ha született
már kistestvéred, biztosan tanúja voltál,
hogy szüleid előtte mennyit töprengtek,
milyen nevet adjanak a gyermeknek.
Talán a te véleményedet is kikérték. Min-
denesetre igyekeztek jól hangzó, egyéni-
ségről tanúskodó, esetleg valamilyen je-
lentőséggel bíró nevet választani. Jézus
születésekor könnyebb volt a választás.Az
angyal előre megmondta az édesany-
jának: „Fiút fogsz szülni és Jézusnak
fogod hívni”. Neve magyarul ezt jelenti:
Isten segít, megment. Hogy mennyire
találó nevet kapott a gyermek, erről tanú-
bizonyságot tesz egész földi élete.

Amikor az év első napján Jézus név-
napját ünnepeljük, bizalommal tölt el
minket nevének jelentése. Biztosak lehe-
tünk abban, hogy az év minden napján
Isten velünk marad és minden ügyünkben
segítségünkre siet. Ezért nemcsak az év
első, hanem mindenik napját boldogan és
Istenben vetett bizalommal kezdhetjük.

János atya  

A leuveni Katolikus Egyetemet a vá-
ros polgársága kérésére, IV. János bra-
banti herceg támogatásával, V. Márton
pápa alapította 1425.december 9-én kelt
bullájával. A működését 1426.szeptem-
berében kezdte el három fakultással: mű-
vészetek (artes), jog- és orvostudomány.
A teológiai fakultás csak hat évvel
később, 1432-ben indult meg. Gyorsan
fejlődött. 1.430 diákjával már a 16. század
elején Párizs után Európa legnagyobb
egyetemévé vált. A világ legősibb katoli-
kus egyeteme, amennyiben a katolikus
jellegét hatszáz éven át a mai napig
megőrizte.

Az egykori tanárai és diákjai közül a
legismertebbek: Hadrianus (Hadriaan,
Florisz Boeyens, 1459-1523) a művésze-
tek (artes) tanára, az egyetemnek kétszer
is rektora, később VI. Hadrianus pápa,
aki a szegény diákok támogatására egy
még ma is fennálló Kollégiumot létesí-
tett, Juan Vives (1492-1540) spanyol
származású humanista pedagógus, Mer-
cator (Gerard De Kemer, 1512-1594),
kora legnagyobb kartográfusa, Veselius
(Andreas van Wesele, 1514-1564), a híres
anatómus, Justus Lipsius (Joost Lips,
1547-1638), akinek a szobra ma is áll a
város egyik terén és a teológus Jansenius
(Cornelius Jansens, 1585-1638) aki a ma
is meglévő lakótornyában írta a híres és
sok vitát kiváltó „Augustinus” című
munkáját, Erasmus (1465-1536) Col-
legium Trilingue-je, amely helyreállí-
tására egy-két évvel ezelőtt került sor , a
16. században a humanizmus legjelen-
tősebb szellemi központja.

A francia megszállók 1797-ben betil-
tották a Katolikus Egyetemet, mivel sze-
rintük „son enseignement n’était pas con-
forme aux principes des républicaines”.
1825-ben nyitotta meg újra a kapuit. A
19. században tanárai, Ch. De Coux
(1787-1864), a közgazdaságtan első taná-
ra az egyetemen, H. Perin (1815-1905)  és
D. Mercier (1851-1926) jelentős szerepet
játszottak az egyház szociális tanítása
kifejlesztésében és a skolasztikus filo-
zófia felújításában.

1940-ben, közvetlenül a német meg-
szállás előtt, az egyetem diáklétszáma
4.500 volt. A második világháború után
rohamos fejlődésnek indult. 1972-ben,
amikor megkezdődött a Katolikus Egye-
tem szétválasztása, a francia nyelvű rész
diákjai száma 15.800 volt, a holland
nyelvűé 16.500, összesen 32.300. Ma Bel-
gium legnépesebb egyeteme a Leuveni
Katolikus Egyetem 27.126 diákkal és
1.272 tanárral. A tanítás nyelve holland,
míg a posztgraduális képzésé angol.

Ami a magyarokat illeti, az első
magyar, aki szerepel az egyetem diákjai
soraiban 1532-ben, a lőcsei születésű
Henckel János, az özvegy Mária királyné
udvari káplánja, később nagyváradi ka-
nonok. A 17. és 18. században 20 magyar
diákot találunk a diákok jegyzékében,
köztük 1680-ban Zrinyi Miklós hadvezér
és költő fia, Ádám. 1857 és 1914 közötti
időszakban 21 magyar diák tanult az
egyetemen. Csaknem mind az ariszto-
krata családok (Esterházy, Batthyány,
Széchenyi, Sztáray stb.) fiai.

A 20-as évek végén Habsburg Ottó és
húga Etelka szintén beiratkozott a Leu-
veni Katolikus Egyetem jog- és államtu-
dományi karára. Mindkettő doktorátust
is szerzett. Ottó disszertációjának tárgya
az osztrák parasztság örökösödési joga
és a magyar Alföld fásítása volt, Etelkáé
a magyar tanyavilág.

A Leuveni Collegium Hungaricum
alapjait azok a magyar diákok rakták le,

II.János Pál pápa 1999 november 5-én,
Szent Imre napján E r d ő  P é t e r egyház-
jogász professzort, a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem rektorát a Székesfehérvári
Egyházmegye segédpüspökévé-, V e r e s
A n d r á s t , a püspöki kar titkárát az Egri
Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte
ki. A két új püspök szentelésére – a világ
több más, újonnan kinevezett főpapjával
együtt - január 6-án, Rómában kerül sor.A
szentelést a pápa végzi.

Erdő Péter 1952 június 25-én született
Budapesten. Az Esztergomi Papnevelő
Intézetben, majd a Budapesti Központi
Szemináriumban készült papi hivatására.
Budapesten szentelték pappá 1975-ben.
Dorogon volt káplán. 1976-ban doktorált.
1977-től 1980-ig Rómában a Pápai Magyar

Intézet ösztöndíjasa és kánonjogi dok-
torátust szerzett. 1988 őszétől a Pázmány
Péter Katolikus Hittudományi Akadémia
Kánonjogi Tanszékének vezetője, 1998-tól
az egyetem rektora.

Veres András 1959 november 30-án
Pócspetriben született. Teológiai tanul-
mányait Egerben, Budapesten, majd öt
éven át Rómában a Collegium Ger-
manicum-Hungaricum növendékeként
végezte. 1989-ben Budapesten a Hit-
tudományi Akadémián doktorált erkölcs-
teológiából. Nyíregyházán szentelték pap-
pá 1986 augusztus 2-án. Először Mező-
kövesden volt káplán, majd hat éven át az
Egri Hittudományi Főiskolán erkölcs-
teológiát tanított. Ezzel egyidejűleg a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hit-
tudományi karára kapott docensi kine-
vezést. 1996-tól 98-ig a római Pápai
Magyar Intézet rektora volt. 1998 júniusá-
ban a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia öt évre titkárává választotta. VR   

Két új magyar püspök

Köszönjük,

ha megújítja előfizetését

Muzslay István SJ

Magyar diákok 
a Leuveni Katolikus Egyetemen*

akik a  negyvenes évek végén, főleg a
Mindszenty ellenes kampány idején Bel-
giumban kerestek menedéket. Egy ré-
szük a katolikus ifjúsági egyesületek
vezetői közül került ki és ezért üldözték
őket. Volt köztük olyan is, aki várpalotai
rabbányából menekült és a „vasfüg-
gönyön” aknára lépve elveszítette az
egyik lábfejét.

1948-ban Home Cardinal Mindszenty
neve alatt csoportosultak egymásnak
kölcsönös segítésére. Szerencséjükre
ezekben az években egy-két magyar atya
is tanult az egyetemen (Sigmond Ray-
mund domonkos, utána 1950-től Benkő
Antal és Hegyi János jezsuiták), akik
pártfogásukba vették őket. Muzslay
István jezsuita a hollandiai tanulmányai
után 1955-ben vette át „főállásban” a
magyar diákcsoport gondozását. A 12
létszámú kis csoportból 5 egyetemi tanár
került ki: Deutsch Gyula, Lámfalussy
Sándor, Rechnitzer Szilvia, Rezsőházi
Rudolf és Szabó Dénes.

1956 októberében megmozdult a
magyar világ. December elején már 95
magyar diák volt Leuvenben. Ez a
létszám a következő nyárig nagyban
megnövekedett. A diákok lelki gon-
dozását két éven át Horváth Kálmán je-
zsuita végezte. 112 magyar diák diplomát
is szerzett . Van még egyetem Nyugaton,
ahol ennyi magyar ilyen eredményt ért
el? És utánuk még hányan még a mai
napig!...

A 80-as évek közepétől 156 fiatal
magyar diplomás tanult Leuvenben,
főleg az egyházi iskolák volt növendékei,
akik a „klerikális” múltjuk miatt álmod-
ni sem mertek arról, hogy egy nyugati
egyetem küszöbét átlépjék. A második
világháború óta a Leuveni Katolikus E-
gyetemen megfordult magyar diákok
száma 500-ra becsülhető.

Végül azt sem szabad elfelejtenünk,
hogy a felfedezése után hatvan éven át a
Leuveni Katolikus Egyetem könyvtára
őrizte meg a legbecsesebb nyelvemlé-
künket, az Ó-magyar Mária-siralmat.

„Hála az Isteni gondviselésnek, a 43
éven át végzett munkám nem megy
veszendőbe. A Collegium Hungaricum a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a
Leuveni Katolikus Egyetem kooperá-
ciója keretében folytathatja áldásos
működését Magyar Egyházunk, Hazánk
javára” – fejezte be beszédét Muzslay
atya.

*A Magyar Jezsuiták Egyesülete és a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
közötti bérleti szerződés aláírása al-
kalmával Budapesten elhangzott beszéd.

Köszöntő újévre

Elmúlt az ó-esztendő,
Hála néked, Teremtő,
Hajnalán az újévnek
Gyermekeid dicsérnek.

Bűneinket felejtsd el,
malasztiddal szerelj fel,
Örök jóság, legszentebb,
Adj új szívet és lelket!

Oh hármas-egy Istenség,
Dicsérjen a mindenség
Ez új évben s örökké,
Mindörökkön örökké!

Újabb népi köszöntő        
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SÓLYMOS SZILVESZTER OSB (Pannonhalma):

Pannonhalma alapításának 
történelmi jubileuma 1701-ben.

Római zarándoklat

A beköszöntő évezred technikája rá-
nyomja bélyegét a zarándoklatokra is, így
a harmadik évezred hajnalán a Rómába
várt mintegy 30 millió látogató biztos
lehet abban, hogy elektronikus biztonsági
intézkedések gondoskodnak a templomi
lopások megelőzéséről, a Szentatya
miséire interneten is beszerezheti a
belépési engedélyt és a Szent Péter Térre a
legmodernebb autóbuszon juthat el.
Kevesen gondolnak majd közülük az első
zarándokokra, a peregrinusokra. A kife-
jezést Dante is abban az értelemben
használja, amiként a középkorban elter-
jedt: a hazáját elhagyó vándort zarándok-
nak. Az első alighanem Ábrahám volt,
aki az Ígéret Földjéért elhagyta szülő-
helyét. De a „héber” szó is vándorlót,
átutazót jelent. Minthogy a zsidó, majd a
keresztény is idegen ezen a földön. A
keresztények alapjában véve számkivetve
élnek a földön, úton Krisztus birodalma,
a mennyei Jeruzsálem felé.

A középkori zarándoklatokat szemlé-
letesen ábrázolja a római Palazzo Vene-
ziában e témáról rendezett tárlat. A 350-
től érkező zarándokokat „romei” szóval
illették, megkülönböztetésül a „palmieri”,
azaz pálmás zarándokoktól, akik Jeru-
zsálembe igyekeztek. A XIII. század
második felében Kasztília királya, Bölcs
Alfonz törvénykönyvében három cso-
portra osztja a zarándokokat: az első, aki
puszta elhatározásból, a második, aki
fogadalomból, a harmadik pedig, aki
vezeklésből indul útnak.

Az indoktól függetlenül már a harma-
dik században egyre többen jöttek
Rómába Szent Péter sírjához, ami akko-
riban jórészt törött cserepekkel fedett,
térdmagasságú halom volt. Az első temp-
lomot Konstantin császár emelte a sír
fölé, amelyet idővel az oltár melletti kis
ablakon keresztül pillanthattak meg az út
fáradalmaitól csaknem teljesen elcsigá-
zott hívők. Az első leírás Gergely toursi
püspöktől származik, aki 509-ben „De
Gloria Martyium” című traktátumában
megállapította: A sír fedőlapjára leenge-
dett ruhadarab a virrasztást, böjtölést és
imádkozást követően súlyosabb lett, ha
tulajdonosának hite valóban erős volt. A
példabeszéd értékű traktátum lényegében
azt fejezi ki, hogy aki magára vette a
veszélyekkel  és nehézségekkel terhes
zarándoklatot, hitében megerősödve in-
dult haza Rómából - vagy várta az utolsó
kenetet a város valamelyik ispotályában.

A Palazzo Veneziában látható kiál-
lításon megtudjuk azt is, hogy hosszú
időn át egyfajta egyenruha jellemezte a
római zarándokokat. Ehhez vasszögek-
kel kivert bot járult, amellyel a farkaso-
kat, vagy medvéket tudták elijeszteni. Az
ugyancsak kiállított korabeli útikönyvek
tanúsága szerint a legnagyobb problémát
a lábbetegségek kezelése jelentette, mert a
végnélküli gyaloglás csaknem mindenki-
nek óriási nehézséget jelentett. Nyáron a
Rómát körülvevő mocsaras vidék volt a
legelterjedtebb betegségek fő forrása.
Nem csoda, hogy a zarándokok Róma
kapujába érve térdre borulva adtak hálát
a Gondviselésnek. A városban azonban
nemcsak Szent Péter sírját keresték fel,
hanem Veronika kendőjét is, amit év-
századokon át az örök városban őriztek.

A most Rómába látogatók összehason-
líthatatlanul kényelmesebben utaznak,
ám az egykori zarándokokkal szemben
nem részesednek abban az ajándékban,
hogy már életükben megpillanthassák
Krisztus arculatát Veronika kendőjén,
ugyanis az ereklyét egy ideje Torinóban
őrzik

Makvári György 

A kereszténység 2.000. évi jubileuma
mellett a magyar kereszténységnek kü-
lön is van mit ünnepelnie: a keresztény
hit befogadása kereken ezer éve történt
meg. – A magyar bencések pedig az or-
szágalapítás 1.100 éve mellett fenn-
állásuk 1.000. évét is ünnepelték 1966-
ban.

Ezen utóbbi két jubileum a történelem
folyamán a bencéseknél lényegében egy-
beesett. Száz évvel ezelőtt, fennálásunk-
nak és a magyar kereszténységnek 900
éves ünneplése a minden mást elhomá-
lyosító országos millenniumi országala-
pítási ünnepségek ragyogó fényében kic-
sit háttérbe szorult, illetve abba belesi-
mult. A szerzet ezért úgy döntött, hogy a
900 éves évfordulóra nagyszabású
vállalkozásban megírja a maga 900
évének történetét. Ez a munka „A
Pannonhalmi Bencés-rend” címmel 14
kötetben meg is jelent, ha némi késéssel
is. Lényegében a 900 éves jubileumi
alkotások közé sorolható a főmonostor
udvarán álló Szent Asztrik szobor is, a
Szent Koronával kezében. (Jankovics
Gyula alkotása).

Ha azt kérdezzük, a magyar bencések
régebben ünnepelték-e fenállásuk évszá-
zadait, erre nem nehéz válaszolnunk. A
török utáni visszaállításig, 1639-ig ugyan-
is semmi ilyenről nem maradt fenn adat.

1796-ban vagy 1801-ben a bencések
nem ünnepelhettek, mert hiszen a szer-
zet mint ilyen nem létezett, II. József sok
más magyar kolostorral együtt a maga
rövidlátó politikájával feloszlatta és csak
1802-ben I. Ferenc király állította vissza
a szerzetet.

1701 az első dá-
tum, amikor nyoma
van, sőt jelentős
emlékei vannak
ennek az ünne-
plésnek. A török
után visszaállított a-
pátság hatvan éve
alatt hat főapát fá-
radozott az újra elül-
tetettpalánta meg -
erősítésén. A hato-
dik a győri szárma-
zású Karner Egyed
főapát (1699-1708).
A visszaállítástól el-
telt jó fél évszá-
zadban az újra gyö-
keret vert közössé-
get az újrakezdés
lendületében a külső körülmények is gátol-
ták; elsősorban a török, amely Bécs ellen
vonulva ismét feldúlta az apátságot. Ennek
ellenére az európai, elsősorban osztrák
bencés Szent Márton monostora joggal
tartotta magát a múlt örökösének és
tudatosan készült a 700 éves jubileumra.

Az 1701 évi ünnepléseket elsősorban a
fennmaradt tárgyak és írásos emlékek
jelzik és közvetítik számunkra. Karner
Egyed főapát idejéből maradt fenn négy
emlékünk: egyrészt egy általa készítte-
tett emlékérem; ugyanazon témának két
metszeten való megörökítése; másrészt
egy márvány emléktábla, amelyet az ak-
kori belső kolostori kapu mellett helyez-
tek el a falban; és még idecsatolható egy
ünnepi beszéd, mely a 700 éves jubileum
légkörében hangzott el. Ezek ismerteté-
sével szeretnénk felidézni a magyar
múltból Szent Márton hegyének 1701
évi ünneplését.

A nagyművelségű Karner főapát ter-
mészetszerűen Bécsben verette a 4 cm
átmérőjű érmet, amelyet az akkor neves
rajzolók és metszők készítettek (F. Moser
rajzolta, Engelbrecht és Pfeffel véste).
Megmaradt feljegyzés arról is, hogy 6 db.
érem készült aranyból, 35 ezüstből és 300
bronzból. Külön érdekesség, hogy az
érem veréséhez használt két verőtő is
fennmaradt. Gyűjteményünkben az em-
lékéremnek jelenleg egy ezüst és egy
bronz példányával rendelkezünk. –  Az
érem mindkét oldalát pontosan áb-
rázolja a mellékelt metszet.

Az érem mindkét oldalán uralkodik a
Hármashalom, ami a magyar címerben is
megtalálható. (A barokk korban sokan
úgy hitték, hogy a pannhalmi hármas
halom ábrázolása került a címerbe). A
magyar címerrel való kapcsolatot meg-
erősíti az, hogy az érem egyik oldalán a
középső halmon a koronából kinyúló
kettős kereszt az uralkodó.

A z  e g y i k  o l d a l o n a hármas halom
fölött középen a Magyarok Nagy-
asszonya látható a Kisjézussal; mindket-
ten Szent István felé fordulnak mintegy
elfogadva tőle a korona felajánlását, a-
melyet ő egy díszvánkoson feléjük nyújt.
Szemben Szent Istvánnal Szent László
király, a monostor másod-védőszentje
kap helyet bárddal a kezében.

Ezen az oldalon is a hármas halom
látható, némileg az akkori helyzetet ér-
zékeltető építményekkel: balra látható a
török után újjáépített kolostor sematikus
rajza; középen egy kálvária jellegű épít-
mény kisebb kápolnáktól övezve. A kö-

zépső halmon u-
gyanis, a mai Mil-
lenniumi emlék-
mű helyén, ré-
gebben is kálvá-
ria volt, már a
Sajghó Benedek
főapát által emelt
kálvária előtt is. A
harmadik halom
pedig, a Boldog-
asszony kápolna
helyén, ugyancsak
valami kápolna-
szerű építményt
mutat.

Ennek a felirata
magyarul így len-
ne lefordítható:

Gazdagítva és
oltalmazva, ismét támogatva hét századon át,
Pannónia szent hegyei már hét százada élnek
szabadon.

A második oldalon,a három halmon a hét
évszázad alatti fennállás van kiemelve. Az
érem felső részében a Szentháromságot
jelző háromszögből sugárzó fény ragyog-
ja be a hármashalmot, amely felett az
egyik oldalon a felhőkön Szent Márton
ül püspöki ornátusban, balkezében nyár-
sonsült libát tartva. Vele szemben Szent
Asztrik látható érseki díszben és pásztor-
bottal, egy párnán tartva a Szent
Koronát, amelyet egy jelentős méreretű
kettős kereszt díszit.A középső halmon a
koronából kettős kereszt emelkedik ki.

Az érem felirata körben a hármas
halom alatt, a rövidítéseket kiegészítve
magyar fordításban így hangzik:

A Pannónia Szent Hegyén lévő Szent

Benedek rendű kolostor 1001-ben alapít-
tatott és 1701 október 9-én ünnepelte hét
évszázadát, mely hét évszázad pusztulás-
ban és megújulásban telt el.

A két oldal felírata így lenne egybe
olvasható:

Gazdagítva, oltalmazva és adományok-
kal elhalmozva már hét évszázada áll sza-
badon az 1001-ben alapított, 1701.
október 9-én ünnepelt, lerombolt és újra
felépített Szent Benedek-rendi Szent Már-
ton monostor Pannónia szent Hegyén.

A Karner főapát által készíttetett met-
szeten az érem két oldalát egy angyalfej
kapcsolja össze és két angyal tartja azo-
kat. Alul a nyilván Szent Mártonra utaló

lúd tart szájában egy girlandot és ezzel az
alatta lévő tábla feliratából azt is meg-
tudjuk, hogy Karner Egyed főapát, a ki-
rályi tanácsosi cím birtokosa is volt.

A másik metszet profánabb jellegű,
ugyanazon méretben és ugyanazok a
metszők készítették. Itt is szembetűnő a
három, hegynek tűnő halom. –  A közé-
pen a koronából kinövő kettős kereszt
uralja a képet.A baloldalin az ősi monos-
tor, a töröktől félig lerombolt állapotban;
a jobboldalin a 17. század második felé-
ben újjáépített monostor olyan tornyok-
kal, amelyek aligha állottak.

A középső halom allatt Neptunus isten
ül, kezében szigonnyal, és a kezében tar-
tott hordóból az ország négy folyója: a
Duna,Tisza, Dráva és Száva ömlik ki. – A
romos kolostor alatt egy vitéz ül zász-
lóval kezében, lábánál fegyverek, utalva
arra, hogy a kolostort katonák fegyverei
szerezték vissza. – A felújított kolostor
alatt egy polgár ül zászlóval, lábánál
gazdag egyházi felszerelés; a szerzetesek
által újból megkezdett istentiszteleti élet
jelzése.

A legfelül két kis angyal által tartott
szalag felirata, magyar fordításban:

Bárcsak virágozna Pannónia hét év-
század után is; viruljon és legyen hű
királyához és az országhoz is.

Az achrosticon az 1701-es évet adja.

Ugyanaz a két kis angyal a három an-
gyal fölött egy másik szalagot tart; ma-
gyarul így hangzik:

Fogadalom beváltás alapítja, István
győzelme gazdagítja, babérral koszorúz-
za Rómából  Asztrik, kivel a királyi palás-
tot küldték: majd Ausztria visszaszerzi,
amit a török félhold elvett.

A kép alatti felirat magyar for-
dítása:

Hármas köszöntés üdvözölje ezt a
hármas halmot, melyet a Király a turul
helyett címerébe felvett.

Az achrosticon itt is az 1701-es év-
számot adja. n
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TIEFENTHALER JÓZSEF: Budapest
apostola

A Szent István Társulat gondozásában
ismét megjelent K a n t e r  K á r o l y n a k a
századforduló ismert papjának életrajza,
az 1942-es kiadás szövegének megváltoz-
tatása nélkül, ugyanakkor Kanter Károly
közeli rokona, F i n k  M a r g i t (leánykori
nevén Munka Margit), családi és egyéb
más korabeli dokumentumokkal ki-
egészítette.

Tiefenthaler József az Örökimádás-
templom volt lelkésze 1942-ben elsőként
vállalkozott arra, hogy papírra vesse
Kanter Károly életrajzát. Ő még szemé-
lyesen ismerhette korának eme lánglelkű
apostolát. A könyv megírásával elsődle-
ges célja az volt, hogy a már akkor is jel-
lemző, széles körben terjedő materializ-
mus ideológiájával szemben egy olyan
követendő példát állítson, amelyet Kanter
Károly apostoli tevékenysége sugárzott és
ami manapság is ugyanúgy aktuális. A
könyv megjelenéséhez nagyban hozzá-
járult a Központi Oltáregyesület áldo-
zatkész segítsége.

Kanter Károly 1853-ban született Tatán.
Édesapja szíjgyártó volt és feltétlenül
orvost akart nevelni fiából. A fiú azonban
más, magasztosabb életcélt tűzött ki maga
elé: A lelkek orvosa akart lenni. A csendes
egyszerűségben indult élet, az esztergomi
és bécsi teológiai tanulmányok után, egy
odaadó papi hivatásban teljesedett ki. Az

KÖNYVESPOLC

ségek, egyes népek alapvető jogai
megsértésének különféle formáit – külö-
nös tekintettel az etnikai tisztogatásra és
arra, hogy a menekültek nem térhetnek
vissza otthonukba –, nem felejthetjük el
az igazságtalanságok, az erőszak és a halál
hatalmas súlyát, amely ránehezedik
évszázadunkra. Mindezek ellenére re-
ménységre ad okot a népek egymás
iránti megnyílása, a nemzetek közötti
kiengesztelődés, a földrész egyesülési
folyamatának Kelet felé bővülése, az
európai tudat kialakulása. Az európai
püspökök felhívást intéznek mindazok-
hoz, akik felelősek a földrész jövőjéért:
védelmezzék az emberi jogokat, kezdve
a vallásszabadsághoz való joggal, óvják
az emberi életet fogantatásától kezdve a
természetes halál beálltáig, védelmezzék
a családot, támogassák az európai integ-
rációs folyamat kibővítését, biztosítsák a
fiatalok jövőjét, Európa legyen nyitva a
világ minden országa számára.

Az utolsó pontban az európai fő-
pásztorok felszólítják híveiket: Imádkoz-
zunk együtt Európáért és a világért!
Európa Egyháza, ne félj! Eljön az idő,
amikor a jó győz a rossz fölött, a
reménység Istene nem hagyja magára a
földrészt.

VR/MK

óbudai, lipótvárosi és belvárosi plébániák
után a Budai Várba került várplébános-
nak, de a csillogó környezet sem tudta
eredeti életcéljától eltéríteni: Mindenkinek
mindene lenni. A múlt század végén a
fejlődő nagyváros, Budapest problémái
sokban hasonlítottak a mai körülmények-
hez. Kanter Károly azonban mindig talált
valami megoldást és lángoló hitét, tenni
akarását másokba is át tudta ültetni. A
Központi Oltáregyesület igazgatójaként
az Oltáregyesületeket az egész országban
az engesztelés és az apostolkodás köz-
pontjává tette. Halálakor nem érte, hanem
hozzá imádkoztak és máig is nagy tiszte-
let övezi sírját a budapesti Örökimádás-
templomban. Az 1940-es években az
egyház szenttéavatási eljárást akart
indítani Kanter Károly ügyében, de a
háború és a háború utáni hivatalos
Magyarország ezt megakadályozta. Élet-
műve az Oltáriszentség tiszteletében, az
engesztelésben, a szegények és elesettek
lelki és szociális segítésében foglalható
össze. Életének megismerésével indíttatást
kaphatunk arra vonatkozóan, hogy
hogyan válhatunk, ha nem is Budapest,
de minden bizonnyal szűkebb környe-
zetünk apostolává.

A könyv bevételét a budapesti Örök-
imádás-templom háború okozta sérülése-
inek helyreállítására fordítjuk.

Fink Margit (Leoben, Ausztria)

Lapunk egy olvasója, az alábbi cikk
szerzője, – mellékelt levelében azt írja:
évek óta fáradozik, kilincsel egyházi és
közigazgatási hatóságoknál, hogy Veszp-
rémben létesüljön egy állandó Muzsin-
szky kiállítás, amelyet a külföldiek is
szívesen felkeresnének. De minden pró-
bálkozását eddig mély hallgatás követte.
Talán ez a kis emlékeztető érdeklődést
kelthet: ki volt Muzsinszky Nagy Endre?

A híres Nagybányai Művésztelepet
1896-ban alapította Hollósy Simon, a
müncheni iskola neveltje és néhány
művész barátja; így Réti István, Ferenczy
Károly, Thorma János, Iványi Grünvald
Béla.

Itt fejlesztette, tökéletesítette, majd
megkoronázta művészi adottságait Mu-
zsinszky Nagy Endre festőművész. A
Sajó-parti Felsőzsolcán született az Úr-
nak 1886. esztendejében és a somogy-
országi Nagyberényben adta vissza lelkét
teremtőjének 89 éves korában 1975
január 9-én, ám Siófokon temették el. E
száraz emberi történéseket keresztényi
ihlettel átitatott munkássága teszi halha-
tatlanná.

Az első világháború véres eseményeit
– egyenruhában – végigfestette az olasz
és az orosz frontokon. Egy alkalomra
harminc darab keretre feszített, lealapo-
zott vásznat kapott, amelyekkel, ha
elkészült, leadta parancsnokságán, ami
után két hét szabadság következett.
Ismét harminc vászon érkezett, majd
minden kezdődött elölről és folytatódott
1918-ig, az első világháború befejezéséig.
Rangja tábori festő volt. Álló front, első
vonal, roham, csatatér, sebesültek, rok-
kantak, katonaarcok nagy kifejező erő-
vel kerültek vászonra, de a képek csak
elbeszélésekből ismeretesek. Elképzel-
hető, hogy a volt Osztrák-Magyar
Monarchia területén magántulajdonban,
egyik-másik talán megtalálható volna, de
felkutatásuk egyelőre reménytelennek
tűnik.

A háború végén az értelmetlen
tömegmészárlástól, vértől megcsömöröl-
ve vigaszt keresett és talált Jézusban.
Négy és fél év alatt 83 grafikát és 81
színvázlatot készített, majd rátért az olaj-

ra. 243 kép került ki keze alól 11 év alatt.
Valamennyi Jézus Krisztus életét ele-
veníti, vagy azzal kapcsolatos témát dol-
goz fel. 1929-ben és 1932-ben nagy-
méretű hitbéli ábrázolásokra kapott
megbízatást. Ezek Jeruzsálem két bazi-
likájában láthatók magyarországi szen-
tekkel és magyar nyelvű feliratokkal.

Életművének sorsa felől halála előtt
rendelkezett. Csupán a festésnek élő társ-
talansága miatt - haldoklása közben – az
Ég felé mutatott elhaló szavakkal: „Arra
hagyom!...”

Hagyatékára nehéz volt megőrzőt
találni, míg végül is a katolikus egyház
vállalta. A grafikákat - csak raktározásra
– a budai Szent Imre plébánia helyezte el
lehetőségeihez képest. Olajképeinek egy
része, 38 darab Veszprémben a Szent
Ferenc Papi Otthon folyosóin láthatók,
ott is csak megőrzésre, hiszen a tulajdon-
ba adást semmi nem igazolja, mint ahogy
azét a négy darabét sem, amelyik a
veszprémi püspöki palota falát díszíti.

Festményei vannak Balatonkilitin és a
győri Karmelita-kolostorban is, „Páncél-
vonat” című olajképe pedig s budapesti
Nemzeti Galériában látható. Mind-
ezekből bőségesen telne egy állandó,
szép Muzsinszky kiállításra Veszp-
rémben.

Perkátai Dénes Béla (Veszprém)

Rejtett kincsek
Ki volt Muzsinszky Nagy Endre?

Keresztény reménység és öröm
Az élet, a remény és az öröm Istene

legyen mindnyájatokkal! – ezzel a kö-
szöntéssel fordultak üzenetükben Eu-
rópa minden lakójához az Európa-
szinódus résztvevői. Az ember nem élhet
remény nélkül. Ezt a reményt azonban
mindennap aláássa a szenvedés, a szo-
rongás és a halál számos formája, amely
annyi embernek a szívét átjárja. A
reménység nem utópia, hanem valóság,
mivel a Feltámadt Krisztus szüntelenül
jelen van egyházában...

Napjaink társadalmát és kultúráját -
szól az üzenet – fogyasztói magatartás-
formák fojtogatják, régi és új bálványok
teszik rabszolgává. Biztosítsunk új teret a
csendnek, az imának, a szemlélődésnek,
térjünk vissza a szentségekhez, külö-
nösen az eucharisztiához és a bűnbánat
szentségéhez, amely az üdvösség, a kien-
gesztelődés, a szabadság és az új remény
forrása.Az új válaszfalak, vagyis az önzés
különféle formái által megjelölt Európá-
ban csak a tettekben megnyilvánuló sze-
retet lehet az a járható út, amely vissza-
adja a reményt a reményvesztetteknek
Európában, amelynek történelme szoro-
san kapcsolódik a kereszténységhez.
Drámai és nyugtalanító helyzetek tanús-
kodnak a gonosz működéséről. Nem
felejthetjük el a személyek, a kisebb-

KIS – HIREK

A Szentatya Szlovéniában. II. János
Pál pápa második szlovéniai látogatása
során szeptember 19-én Mariborban bol-
doggá avatta a XIX.században élt Antin
Martin Slomsen szlovén püspököt „a
szlovén nép atyját”, aki a Habsburg-biro-
dalom idején határozottan kiállt a
szlovén nép egysége és önálló kultúrája
mellett. A boldoggáavatás szabadtéri
szentmise keretében folyt le mintegy 150
ezer hívő jelenlétében. A szentmisén ott
volt többek közt Franz Rode ljubljánai

érsek, bíboros prímás, a szlovén katoli-
kus egyház feje és Milán Kucan szlovén
államfő is.

Tíz év alatt 300 új templom Magyar-
országon. A  Népszabadság összeállítása
szerint az utóbbi tíz évben 300 templom
épült hazánkban, ebből mintegy 200
katolikus. Az építkezéseket a lap cikk-
írója szerint főleg külföldi adományok és
a helyi lakosság adományai tették le-
hetővé, csak kis részben állami és
önkormányzati támogatás. Érdekes meg-
állapítás, hogy a helyi közösségek általá-
ban a hagyományos templom-formákat
kedvelik.

Magyar egyházi és politikai vezetők
Budapesten. Erdély nyolc magyar püs-
pöke (katolikus és protestáns) a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség veze-
tő kéviselőivel találkozott Budapesten a
Határon Túli Magyarok Hivatala új szék-
házának felavatásán. A Hivatal védnök-
séget vállalt a gyulafehérvári székes-
egyház renoválási munkálatai fölött és
anyagi támogatása is várható a nagymé-
retű, költséges felújítási munkákhoz. MK

Assisi: remény és élniakarás. Az egész
világ hírközlő szervei beszámoltak arról,
hogy az 1997-es súlyos károkat okozó
umbriai földrengés, amikor az assisi San
Francesco templom mennyezete is rész-
ben beomlott – a bazilika most ismét
látogatható. Újra megcsodálhatók Giot-
to, Cimabue és mások halhatatlan reme-
kei, bár a freskók és falképek restau-
rálási munkálatai még sokáig eltartanak.
Ugyancsak megnyitották a zarándokok
előtt az Assisitól öt kilométerre fekvő
hasonlóan földrengés sújtotta Angyalok
Szűz Máriája-bazilikát. Itt van a ferences
rend bölcsője: Porziuncula. A helyreál-
lítási munkálatok utolsó fázisaként vissza-
helyezték a homlokzat tetejére a hat
méter magas, 4 és fél tonnás, 12500 darab
23 karátos aranyfüsttel borított Madon-
na-szobrot, amely a rengések során
többször megingott, de sohasem esett le
„jelképeként a reménynek  és élniakarás-
nak” – ahogyan a MTI munkatársa írta.

Betlehemes ének

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok 
Gyémánthavat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok, 
Csak most kezdek élni.

Istendicséretre 
Csak kiállok,
De boldogok a pásztorok 
S a három királyok.

Új csizmám a sárban, 
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet 
Szépen igazolnám.

Újabb népi

Tél  közepén

Csörren a cserfák csupasz ága,
Kegyetlen a hideg!
Csikorgó tél van, s zordon éjjel,
S a világ didereg;
Gyémántmezőket lát az ember,
Amerre elhalad;
A hókristályok ezre csillog,
Ropog a láb alatt.

Mint oszlop, mely a természetnek
Ékíti templomát,
Halvány, fehér füst száll magasra
A messzeségen át;
Felette néma fenségében
Az ég hatalmas boltja,
S a tájra titkos szürke fényét
A hold világa ontja.

Ó, fantasztikus, égi festmény! -
Az apró csillagok
Pislogó szeme - mint megannyi
Kis gyertyaláng - lobog,
Oltára fent a havas orma
A büszke szentegyháznak,
És zúgó dalt a rengetegben
Viharok orgonáznak.

A szünetek közt néma csend lesz,
Nem rezzen semmi hang,
Egy szárnycsapás sincs fent a légben,
Egy lépés sincs alant...
De mégis!... Vagy csak látomás tán?
A sápadt holdvilágnál
Prédáját lesve jő egy ordas
és meglapulva járkál.
1924. jan. 6  

Dzsida Jenő  (1907 - 1938)
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IN MEMORIAM

A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy rövidítsen a beküldött

kéziratokon.

A U S Z T R I A

KISMARTON (Eisenstadt)
Keresztelő: Forgács István, dr. F. Sándor és

felesége Katalin harmadik kisfiának keresz-
telője augusztus 20-án, Mátraszentistvánban
volt. Növekedjen szülei és nagyszülei örö-
mére!

Halottunk: 1999. október 3-án Buda-
pesten meghalt Lázók István. Élt 60 évet.
Fóton temették. Itt, Németországban
gyászolják testvérei, Lázók Ferenc és
Erzsébet, valamint ezek családjai. Az
örök világosság fényeskedjen neki!

N É M E T O R S Z Á G

ESSEN
Halálozás: 1999 szeptember 2-án temettük

Andorfi Lajost Oberhausenben. Élt 81 évet.
Gyászolja felesége, Gerda, két leánya, veje és
három unokája, valamint magyar és német
jóbarátai és ismerősei.

Lajos bácsi Berlinben született és 1945 óta
élt Oberhausenban. Mindig hű látogatója volt
a magyar szentmiséknek, hivatalos ügyekben
pedig tolmácsa és segítője az oberhauseni
magyaroknak.

OFFENBURG
Halottunk: Az örök boldogság hazájába

költözött 1999.november 10-én Ocsotszki
Béla. Született 1923. május 5-én Balánybánán
(Erdély) Élt 76 évet. 1980 óta Offenburgban
lakott. Temetése november 8-án volt
.Nyugodjon békében. Gyászólja a nagy
számú rokonság, baráok és felesége.

S P A N Y O L O R S Z Á G

Madridban, 90 éves korában elhunyt
Zichy Imre gróf, a magyar kolónia egyik
legidősebb és legrégibb tagja. A híres
Ázsia-kutató Zichy Jenő unokája 1943
óta élt a spanyol fővárosban. n

Gianone Egon prelátus
(1910 - 1999)

Udvarias modorát, fürge, friss járását,
szellemi mozgékonyságát sokan ismertük.
Nekünk, régi paccoknak a vice volt, de má-
soknak a rektor úr. Ő maga is pazmanista
volt az 1929-33 -as években.

Szentelése után Drégelypalánkon, majd
Nagymaroson volt káplán, hol a sváb szár-
mazású Monsberger mellett sok élmény-
ben volt része, mely első két papi évét
maradandó élményekkel fűszerezte. 1935-
ben a szeminárium tanára lett Eszter-
gomban, hol az alapvető hittant tanította a
növendékeknek. Az ehhez szükséges ki-
képzést Je l l o n s c h e k  K a r l  profesz-
szortól kapta a bécsi egyetemen. Tanársága
közben plébániai kormányzó is volt  az
Esztergom-Szent Anna plébánián, majd
38-ban Esztergom-Vizivárosban. Magyary
Gyula Rómába való távozásával meg-
üresedett a Pázmáneumban a vicerektori
lakás, melynek új lakójául Serédi Jusz-
tinián Gianone Egont jelölte ki. Egyúttal
prefektusa is volt a növendékeknek. N y í r i
Ta m á s, L i p t ay  G y ö r g y keze alatt
formálódtak.

Gianone Egon 1910 június 20-án szü-
letett Budapesten. Neveltetése a Regnum
Marianum falai között zajlott, hol fogé-
kony lelkében a papi hivatás is ébredt.
Pappá szentelték Bécsben 1933 július 16-
án. 1940-ben kezdte működését a Páz-
máneumban, hol 1971-ig vicerektor, majd
1971-87 -ig rektor volt.

Háborús időkben nehezedett rá a ház
fönntartása, de a háborús évek után is sok
utánjárásába került az anyagiak biztosí-
tása. 1953-ban, amikor az utolsó növen-
déket is felszentelték, P. We r e n f r i e d
v a n  S t r a a t e n közreműködésével belga
kispapokat akartak nevelni azzal a
szándékkal, hogy majd a kommunizmus
bukása után ők mint missziós papok a
különböző országokban evangelizálnak.
Ez a terv nem valósult meg. Ám 1956-ban
újra benépesült a ház és 63-ig voltak is
benne növendékek. Különböző nem-
zetközi Caritas szervezetek segítségével, no
meg Z á g o n  J ó z s e f  é s  Á d á m
G y ö r g y asszisztálásával sikerült úgy-
ahogy a házat fenntartani. Ő maga is állást
vállalt a bécsi egyházmegyénél, hol
szentszéki jegyző, majd 62-től főszentszéki
ügyész volt. Keresetét többnyire a ház fenn-
tartására adta.

A nehéz években nagy vigaszára
szolgált, hogy Lepold Antalt rektorrá
nevezték ki, akit igen tisztelt és csodált. 71-
ben bekövetkezett halála után ő lett a rek-
tor, Pa u l a i atya gyors javaslatára. König
bíboros nevezte ki, mert 1953 óta a
Szentszék rendeltetése folytán a Pázmá-
neum, amíg a politikai helyzet Magyar-
országon nem tisztázódik, a bécsi érsek
joghatósága alá tartozik.

Rektorsága alatt őrizte és gondozta a
házban M i n d s ze n t y  bíboros urat, ki-
nek halála után tovább folytatta küzdelmét
a Pázmáneum fenntartásáért.1982-ben
könnyebbül gondja, mert a Német és Oszt-
rák Püspöki Kar bérbevette a ház két
szintjét és ideköltöztette segélyszervezetét,
az E u r o p ä i s c h e r  H i l f s f o n d s - o t .

1987-ben pápai prelátus lett és ebben az
évben ment nyugdíjba is. Utolsó éveit a
Stephanus-Hausban, a bécsi egyházmegye
papi öregotthonában töltötte. Ám itt is
tevékeny maradt, szívesen vállalt kisegítést
a pasztoráció terén, látogatta a ren-
dezvényeket, gyűléseket, papi konferen-
ciákat, de a koncerteket is. Zenei érzéke
kitűnő volt, maga is hegedült és szívesen
hallgatta a nővérek játékait.

Most már nincs közöttünk. Szívesen em-
lékeznek rá növendékei, a ház alkalmazot-
tai, lakói, a házban gyülekező és forgolódó

cserkészek, énekesek, klubozók, kávézók
és látogatók. Mind-mind, valamennyi
magyar szervezet vagy egyesület tagjai, kik
a Pázmáneum falai között időnként megje-
lennek.

Az ő fluiduma, szelleme, lelke a Páz-
máneumban marad. Úgy mint a Ház, úgy
most már ő is várja a feltámadást és az új
életet. Ezt adja meg neki bírája Jézus, kinek
hű szolgája volt, munkássága jutalmául.

R. I. P.

Valentiny Géza (Bécs)

P. Orbán Miklós S.J.
(1916-1999)

Orbán Miklós 1916. február 5-én
született Budapesten. Gimnáziumi tanul-
mányait először a budapesti reálgim-
náziumban végezte, majd az  5-6. osztályt
a váci piaristáknál, végül a 7-8. osztályt a
kalocsai jezsuita gimnáziumban. Érettségi
után 1934-ben belépett a jezsuita rendbe,
ahol a szokásos rend szerint elvégezte a
noviciátust, a retorikát, valamint filozófiai
és teológiai tanulmányait. Szegeden szen-
telte őt pappá 1944. június 26-án Hamvas
Endre csanádi püspök. 1947-48 -ban a sze-
gedi jezsuita templomban volt káplán,
majd 1948-49 -ben az államosított pécsi
jezsuita Pius Gimnáziumban hittanár.
Közben igen hatásos és népszerű ifjúsági
regényeket is írt. (Kacor, Marcell és a
Kiskáptalan).

1949-ben előjárói külföldre küldték,
ahol először Ausztriában (Zenzenhof,
Innsbruck), majd Olaszországban (Chie-
ri) volt a skolasztikusok minisztere, gond-
noka. 1951. szept. 1-től 1971. dec. 31-ig a
Vatikáni Rádió magyar tagozatának a
vezetője és szerkesztője. 1972-1974 évek-
ben Kanadába kerül, ahol először a
hamiltoni magyar plébánián, majd utána a
torontói magyar plébánián volt káplán.
Gyengélkedése miatt 1998-ban a hamilto-
ni Szt. Erzsébet Otthonba került, s ott halt
meg 1999. nov. 28-án. Temetése a torontói
Szt. Erzsébet templomból történt dec. 6-
án, utána pedig a courtlandi magyar
temetőben temették el. M. A.

Pfleger Albert marista testvér
(1900 - 0999)

A l b e r t  t e s t v é r 1999 november 19-
én, életének 100. évében hunyt el Var-
renes-sur-Allier-ben, Közép-Franciaor-
szágban. Német állampolgárként
Elzászban született. Fiatal szerzetesként a
Balkánra, Törökországba került, majd
Magyarországra Orsovára és végül Bu-
dapestre. 1928-ban Budapesten mega-
lapítja a Champagnat iskolát. 1943-ban
felveszi a magyar állampolgárságot, mé-
gis ennek ellenére 1950-ben kiűzik az
országból, mint külföldi szerzetest.

A háború alatt sok szökevény francia
hadifogolynak nyújt segítséget és zsidó
gyerekeket ment. Ezért az izraeli államtól
megkapja az „igazak”-nak járó kitün-
tetést. Franciaországban sok más tudo-
mányos és hazafias kitüntetés mellett
megkapja a Becsület Rend tiszti érmét is.
Szülőfalujának, Stotzheim-nek díszpol-
gára, ahol még életében utcát neveztek  el
róla.

Visszatérve Franciaországba tanárként
működött és mint hívatás ébresztő járta
az országot. Legfőbbképpen ismert volt a
Mária tiszteletéről. Több mint 30 kiad-
ványa jelent meg a Szűzanyáról. Ezekben
több helyen is idézi a magyarok ősi Mária
tiszteletét. Házfőnöke így jellemezte a
halotti búcsúztatóban: „Albert testvértől
mindenki megerősödve jött ki. Ez a hős
ember bölcs volt és igazi lelki ember, aki

Sok jelzője lesz a 20-ik századnak, ha
elmúlt. Egyik jellemzője lesz: a szentté
avatások százada. Az egyháztörténelem
folyamán talán ennyi halandót nem ava-
tott az egyház boldoggá és szentté, mint
ebben a korszakban. Mintha a mostani
pápa, a Szentatya ebben is rekordot
akarna felállítani, mint utazásaiban.
Bárhol megfordul, bármely kontinensre
vagy néphez látogat, azzal kedveskedik
az országnak és nemzetnek, hogy
egyházilag kimagasló egyéniségeit bol-
doggá vagy szentté avatja. Persze csak
azokat, akik az evangélium mélységes
hitében éltek, az evangéliumi tanácsok
keskeny ösvényén haladtak és igye-
keztek bejutni a keskeny kapun. A
Szentlélek Úristen kegyelme mindig
támasztott ilyen hősöket, pünkösdi lel-
keket, elszánt prófétai egyéniségeket,
akik az oltár magaslatára kerülek.
Ezeket aztán százezres tömeg szeme-
láttára, a Szent Péter tér vagy a sport
csarnokok diadalmas hangulatában, cso-
dálatos képek leleplezésében, Isten örök
országának „díszpolgáraivá” emelte
Péter apostol utóda. Ezek az egyház „hi-
vatalos” szentjei: nevük ott csillog a
Missale és a papi breviárium lapjain és a
kalendáriumok milliónyi oldalain. Nekik
jut egy nap az év folyamán.

Azonban másoknak is jut Isten nap-
sugaras ragyogásából és fényéből, azok-
nak, akiknek a misekönyvben és a
zsolozsmás könyvekben hely nem jutott,
mert ezrek és százezrek állnak a
szenvedő és megdicsőült Istenember
ragyogásában. Ezek a Jelenések könyve
szerint a győztesek serege. János
evangélista így ír róluk: „Ezután akkora
sereget láttam, hogy meg sem lehetett
számolni. Minden nemzetből, törzsből,
népből és nyelvből álltak a trón és a
Bárány előtt...ezek a nagy szoron-
gatásból jöttek... ruhájukat fehérre
mosták a Bárány vérében.” (Jelen. 7,9.)
Majd így folytatja János apostol: „...és
láttam a lelkeket, akiket Jézus melletti
tanúságtételükért és az Isten szaváért
lefejeztek, akik nem borultak le sem a
vadállat sem képmása előtt, sem bélyegét
nem viselték homlokukon vagy kar-
jukon.”(Jelen. 20,4.)

Ilyen „vadállat” akadt elég a 20-ik
században: a 30-as évek német biro-
dalmában és a szovjet paradicsomban, a
csatlós kis népek országaiban és nap-
jaink diktatórikus elmaradt vidékein. De
sok vadállat üvöltött a második
világháború előtti és utáni években!
Mennyi ismeretlen vértanúja volt a
kereszténységnek a vén Európában
ebben a 20-ik században. Sohasem lesz
elég papírja, tolla és tintája a
történelemírásnak, hogy az utókor
számára megörökítse ezek nagypénteki
Kálváriáját, kereszthordozását, megfe-
szítésüket és e világból való eltávozá-
sukat. Nemzeti szocialista gettók és a
halálkamrák, szovjet haláltáborok és
börtönök mélységes feneke milliókat
nyeltek el – névtelenül, nyomtalanul,
mintha sohasem éltek volna. De az örök
élet könyvébe be vannak jegyezve,
„...ezek ruhájukat fehérre mosták a
Bárány vérében. Ezért állnak Isten
trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak

neki ...az Isten pedig letöröl a szemükről
minden  könnyet. „(Jel. 7,15-17)

Mindszenty, Stepinac, Márton Áron,
Apor Vilmos, Scheffler János és mások
neve után következnek a világiak száz-
ezres serege, Krisztus seregének nem re-
verendás szentjei, névtelen hősök, oly
sokan, akárcsak a kereszténység első
három évszázadának vértanúi. Csak kis
töredéküket ismerjük név szerint, Isten
azonban magáénak tartja őket, mert
életüket adták, vérüket ontották a
Bárány szolgálatában.

A vértanúk mellett tiszteljük azokat a
kimagasló egyéneket, férfiakat és nőket
egyaránt, akik nem vérükkel, hanem
életük példájával sodródtak a Bárány
fehér seregébe. Ezek az életre teremtet-
tek, ott meg is állták a helyüket,
megláncolta őket a szeretet: az Isten és a
felebaráti szeretet.

Voltak mindég, ma is vannak és
lesznek a harmadik évezredben is
lelkek, akik az élet keresztjét csendben
hordják – szeretetből. Férjek és fele-
ségek, szülők és gyermekek egyaránt,
mert évezredekkel ezelőtt írta egy római
író: Ember volt mindig embernek a
farkasa. Ember rakta mindig másoknak,
embertársainak a vállára a nehéz
keresztet.

Ezek a kereszthordozók a névtelen és
ismeretlen szentek és boldogok. Mennyí
sok ismeretlen szentet adott és ád az élet.
A halál a vértanúkat-, az élet pedig a
szenteket szüli. Erre elég sok beszédes
példát adott a most lezárult század is. n

Merli Rudolf (Bubesheim):

A szenttéavatások százada

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL

Istenhez is csak Máriával ment.”
Úgy szerette Magyarországot, hogy

biztosak lehetünk benne, Albert testvér az
égben tovább könyörög a Magyarok
Nagyasszonyával Istennél népünk boldo-
gabb jövőjéért.

Fülöp Gergely (Lyon) 
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ELŐFIZETÉS:
Az életünket a helyi magyar lelkészek

terjesztik,
ők küldik szét, náluk is kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar

lelkész,
oda a kiadóhivatal küldi az újságot.

1 példány ára: 3,00 DM
Előfizetési ár egy évre DM 30,––

vagy ennek megfelelő valuta.
Tengerentúlra légipostával DM 45,––

Lapzárta minden hónap 10-én.
Hirdetéseket csak 10-ig fogadunk el.

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

Katholische Ungarnseelsorge, 
Sonderkonto „Életünk”.

Erscheint 11 mal im Jahr.

Satz: GRAPHOS GmbH
Planegger Str. 87c, 81241 München

Tel. (0 89) 55 34 44

Druck: AMPER DRUCK GmbH
WERBE-DRUCK Verlag Hammerand GmbH

Hasenheide 11, 82256 Fürstenfeldbruck
Tel. (0 81 41) 61 01 20
Fax (0 81 41) 60 01 28

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Hirdetési díjak 1996 január 1-től:

Apró-, házassági-, általános hirdetés DM
ára soronként (kb. 40 bető) 7,––
Jelige portóval 7,––
Külön kívánságokat esetenként árazunk.
Üzleti-, nyereséges hirdetések 
soronként 10,––
nagybetős (kétsoros) sor 20,––
kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Egymásutáni háromszori hirdetés esetén

10 % kedvezmény
Egymásutáni hatszori hirdetés esetén

20 % kedvezmény
Egy évi hirdetés esetén

25 % kedvezmény.
Hirdetések határideje minden hónap 10-e,

b e f i z e t v e !

„TÉTÉNY” Ungarische Spezialitäten
Kreitmayrstr. 26 – 80335 München

Telefon: (089) 1 29 63 93.
DM

Badacsonyi Szürkebarát 7,80
Debrői Hárslevelű 6,80
Etyeki Chardonnay 8,80
Villányi Rosé, Kékóportó 8,80
Villányi Kékfrankos 9,80
Villányi Cabernet 10,80
Egri Bikavér 7,50
Tokaji Szamorodni 12,50
Tokaji Asszú 3 puttonyos 16,50
Tokaji Asszú 4 puttonyos 20,-––
Kecskeméti barackpálinka 29,-––
Unikum 29,-––
Egri cseresznyepálinka 25,50
Diólikőr 0,5 liter 14,50
Címeres barackpálinka 33,-––
Sárgabarack-, Málnalikőr 0,5 liter 13,50
Tarhonya, kocka, laskatészta  1 kg 7,-––
Májas-, véres hurka, disznósajt 13,-––
Tokaszalonna 15,-––
Füstöltszalonna 12,-––
Friss kolbász 15,-––
Házi kolbász 17,-––
Téliszalámi 33,-––
Szegedi szalámi 30,-––
Csabai, Gyulai 27,-––
Szaloncukor kapható!

M A G Y A R   B O R O K ,  P Á L I N K Á K
N A G Y   V Á L A S Z T É K B A N !

Olcsó áron raktárról – kérje árlistánkat!
JOSEF UDVARHELYI, Tel.: (0911) 4 72 01 50.

KEPLERSTR. 2, D-90478 NÜRNBERG

Dr. Schulte – Dr. Frohlinde, ügyvédi tanácsadás
minden jogi kérdésben.

Schwarz Annemarie, hites tolmács és fordító
német / magyar nyelven.

Tel.: 0211/44 22 40, Fax: 0211/44 28 16

BEATRIX PANZIÓ H-1021 Budapest,
Széher út 3. Tel./Fax: 0036-1-3943-730 és
tele-fon 0036-1-2750-550. Szeretettel vár-
juk családias panziónkban, zöldövezetben,
de közel a centrumhoz. Szállodai színvonal
– zárt autóparkoló.

MAGYARORSZÁGI  ELŐFIZETŐINK
FIGYELMÉBE!

Az ÉLETÜNK előfizethető Magyarországon 
az OTP Bank Budapest VIII. ker. Körzeti
fiók: 11773085-07063558, t.a. 973080706355
számú kontójára, Fejős Ottó néven. Évi
előfizetés híveknek: 2000. Ft.; lelkészeknek
öt intenciós testimónium a kiadóhivatal
címére.

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

AZ ÉLETÜNK előfizetési árát kérjük helyi 
t e r j e s z t ő i n k k e l (misszióinkkal) ren-
dezni! Csak a kiadóhivatalból postázott újsá-
gok előfizetését kérjük az „Életünk” müncheni
postabank számlájára befizetni.

A szerkesztőség

Beilagenhinweis: Zu dieser Auflage liegt 
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei.
A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET

MELLÉKELTÜNK.

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK
FIGYELMÉBE !

Kérjük előfizetőinket, hogy a befizetési díj
összegét US 45,– értékében a Münchenbe, 
a szerkesztőség címére küldjék.
Előfizetési díj egy évre 17,–– US $ + 13,– US $
portó. A lapot továbbra is Münchenből postáz-
zuk.

ÚJONNAN MEGJELENT  MAGYAR
DALOK!

Adi Pop: „VÉRZŐ HAZÁDBÓL” cím-
mel, 56-os magyarok számára készült CD,
minden idegenben élő magyarnak cso-
dálatos élmény. Meghallgatása során a hall-
gatóban felevelenedik a forradalom, az azt
követő menekülés, az új haza, a honvágy. És
az eredmény a mai napig,  „Mindeggy, hogy
mire vitted- és hová haladtál, a végén mégis
csak magyar maradtál”. Biztos vagyok ben-
ne, hogy ezek a valóságból merített szívhez
szóló, mély érzelmekkel telített dalok, mint
„A FORRADALMÁR HALÁLA”, a„VÉRZŐ
HAZÁBÓL” vagy „A JÖVŐ GYERMEKE”
egy jó magyar szeméből kicsalja még a
könnyet is. 20,– DM borítékban, azonnal
küldjük a CD-t. 

UNGARÓBLUES MUSIK VERLAG:
Éva Jággi, Friedberg Str. 8, 
CH-3380 WANGEN an der AARE

NÉMETORSZÁG

BAMBERG-EICHSTÄTT-REGENSBURG-i
Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséző he-
lyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut,
Nürnberg, Regensburg, Straubing:
Érd.: Ft. Bárány József, Ung. Kath. Misson,
Tuchergartenstr. 2/A, D-90571 Schwaig,  
Tel.: (0911) 507 57 96
ESSEN-i Egyházmegye: Miséző helyek: Duis-
burg, Oberhausen, Bochum,Essen, Neukirchen-
Vluyn, Moers, Mülheim: 
Érd.: Ft. Major Márk, Ung. Kath. Misson, Steeler
Str. 110, D-45139 Essen, Tel.:(0201)28 47 40
FREIBURG-TRIER-SPEYER-i Egyházmegyék
Karlsruhe-i székhellyel: Miséző helyek: Mann-
heim, Offenburg, Kaiserslautern, Trier, Saar-
brücken, Freiburg, Baden-Baden, Karlsruhe,
Pforzheim, Freiburg, Strasbourg, Mulhouse,
Colmar: 
Érd.:Ft. Dr. Szabó József, Ung. Kath. Misssion,
Schneidermühler Str. 12, D-76193 Karlsruhe,
Tel./Fax (0721) 687215
BERLIN-i és HAMBURG-i Főegyházmegye,
Hildesheim-i Egyházmegye: Miséző helyek: Ber-
lin, Hamburg, Kiel, Lübeck, Braunschweig,
Bremen, 
Érd. Hamburgban: Ft. Rasz-továcz Pál, Ung.
Kath. Misson, Holzdamm 20, D-20099 Hamburg,
Tel.: (040)24 60 49. Érd. Berlinben: Nagy Iván,
Ung.Kath. Kirchengemeinde Szent Erzsébet,
Bundesallee 106, D-12161 Berlin,
Tel.:(030) 859 23 95, Fax: (030) 851 25 93.
KÖLN-i Főegyházmegye: Miséző helyek: Köln,
Longerich, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal: 
Érd.: Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission,
Thieboldgasse 96, D-50676 Köln, Tel:(0221) 238060.
MAINZ-LIMBURG-FULDA-i Egyházmegyék

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLUSÁÉRT A
SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL !

Budapesten, az Andrássy úton, az operánál
felújított, csendes, másfélszobás lakás hazalá-
togatóknak kiadó. Telefon: (D) 049/89/937888.

Budaörsi zöld övezetben, 20 percre a cent-
rumhoz apartman kiadó. Érdeklődni lehet:
(H) 0036-23-441-171 telefonszámon.

Gödöllő mellett, Szada legszebb részén, 
25 km-re Budapesttől, panorámás, közművesí-
tett, 3500 nm-es telek 40 nm-es,  téliesített
komfortos faházzal eladó. Irányár: 48.000 DM.
Érd. telefonon: (H) 0036-20-927 44 24

BUDAPESTI, XII. ker. Alsósvábhegy úti
50m2-es luxus öröklakás eladó. Érdeklődni

telefon: (H) 00 36-1-2840 7288.
Eladó Mohácson egy családi ház és egy 3 szobás 

öröklakás.Telefon: (H) 00 36-69-300 198.
Zsolnay-mintával hímzett terítők megrendelhetők.
 : (H) 00 36/96-326 349, vagy (D) 00 49/ 89-157 036.

Betegápolást, gondozást vagy házvezetőnői
munkát vállalok bentlakással Németországban.
Megbízható, leinformálható nyugdíjas szakápoló
nő vagyok. Jelige: „Szeretet”.

Eladó Balatonmáriafürdő központjában a víz
parttól ca. 50 m-re kétszintes ikernyaraló fele 
2340 m2 telken, 70 nm-es lakóterülettel. Irányár.
63.000 DM. Telefon: 0036/72/3344-166.

Balatonalmádiban, 360 négyszögöl, gondo-
zott, fürdőmedencés, panorámás telek három-
színtes, 3 különbejáratú lakással 157 ezer DM-
ért eladó. Vállalkozásra, üdültetésre, többge-
nerációs együttélésre alkalmas.  
Érdeklődni:  0036-88/422-091 

Művelt, munkaszerető, 50-es házaspár ház-
vezetést, kertgondozást, házmegőrzést vállal
referenciákkal. 
Telefon/fax: (H) 0036-87-342020.

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE !
Befizetéseket és átutalásokat posta-

csek-kontónkra kérünk! Kath. Ungarn-
Seelsorge München – Sonderkonto:Post-
bank München, Konto-Nr.: 606 50-803,
BLZ 700 100 80.

Református istentisztelet Münchenben a hó. minden 
2. és 4. vasárnapján, 11 órakor, Reisinger Str. 11

A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy rövidítsen a beküldött
írásokon, leveleken.

175/76/57 éves, Stuttgárt mellett élő, függet-
len, romantikus, érzelmekben gazdag, hűséges,
fiatalos, káros szenvedélyektől mentes férfi
újra keresi a Szeretetet és Boldogságot, hason-
ló adottságú, csinos, nőies, formás hölgy
személyében 50 éves korig. 
Telefonom: 00-49-(0)7142-41741 
vagy 172-7055450 17 óra után.

Minden kezdet egy varázslat. A te fényképe-
det álmomban már láttam kedves és szép
voltál. Most a valóságban is szeretnélek látni,
megérteni. Én 56 éves jó megjelenésű, szerete-
tet adni és kapni vágyó férfi vagyok.
Fényképes válaszodat kiváncsian várom.
„Mindenkinek van egy álma...”jeligére a
kiadóba.

BUDAPESTEN, az Andrássy úton, az operá-
nál felújított, csendes, másfélszobás lakás
hazalátogatóknak kiadó.  : (D) 089/93 78 88.

Élettársat, házastársat vagy barátot keresek, inte-
ligens férfi személyében! 69 éves, külsőleg, belsőleg
nagyon fiatalos egészséges kulturált asszony
vagyok! Telefon: (H) 0036 28 412-511 este.

BUDAPEST, V.ker, Orszlágház, és Akadémia
közötti dunaparti házban eladó egy teljesen
felújitott, igényes 44nm-es (nem leválasztott)
lakás csodálatos körpanorámával (Lánchid,
Vár, Bástya stb.). Irányár DM 135.000,–. Tel.
0041 62 891 33 55.

Budapesten, 720 m2 ingatlan, penziónak
kiépítve (üzemelő szórakoztatási helységekkel)
eladó! Irányár: 130 ezer Ft./m2. .Érdeklődni:
Tel. (H) 0036-30-961 30 09.

Budapest I. kerületben eladó a Naphegy nyu-
gati lejtőjén egylakásos épületben, emeletrá-
építéssel újabb 170 m2 lakás építési joga. Utcá-
ról különbejárat, Széchenyihegyre panorámás
kilátás. Érd: Tel/fax. (H) -1-213 9483

frankfurti székhellyel: Miséző helyek: Frank-
furt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt,
Giessen: 
Érd.:Ft. Takács Pál, Kath. Ung. Gemeinde, Lud-
wig-Landmann-Str. 365, D-60487 Frankfurt,
Tel. (069) 24 79 50 21

MÜNCHEN-FREISING-i Egyházmegye: Miséző
helyek: München, Rosenheim + Freising: Érd.:
Ft. Dr. Cserháti Ferenc, Ft. Fehér István,
Ung. Kath. Mission, Oberföhringer Str. 40, 
D-81925 München. Tel.: (089) 982637,982638,
FAX: (089)985419.

MÜNSTER-PADERBORN-OSNARÜCK-i Egy-
házmegyék: Miséző helyek: Hagen, Menden,
Arnsberg, Osnabrück, Bielefeld, Marl, Münster.
Érd.: Ft. Bagossy István, Ung. Kath. Mission,
Middelfeld 24, D-48157 Münster-Handorf: 
Tel.: (0251) 32 65 01

PASSAU-i Egyházmegye: Miséző hely: 
Passau: Érd.:Ft. Szabó Árpád,Kirchenplatz 1,
D-94032 Passau, Tel.: (0851) 24 96.

ROTTENBURG-STUTTGART-i Egyházmegye: 
Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-orkheim,
Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen, 
Reutlingen, Schw. Gmünd, Eislingen. 
Érd.:Ft. Horváth János, Pfizerstr. 5, D-70184
Stuttgart, Tel.: (0711) 236 91 90, FAX: 236 73 93

Misézőhelyek: Konstanz, Markdorf, Weingar-
ten, Heidenheim, Friedrichshafen, Singen,
Munderkingen,Ulm, Schwenningen, Biberach,
Bad Waldsee, Leutkirch: 
Érd.: Ft.P. Gyúrás István SJ, Irmentrudst. 14/B,
D-88250 Weingarten, Tel.: (0751) 586 76

WÜRZBURG-i Egyházmegye: Miséző hely:
Würzburg. Érd.: Ft. Dr. Koncsik Endre, 
Kardinal-Döpfner-Platz 7, D-97070 Würzburg,
Tel.: (0930) 38 62 43, 173 78

H I R D E T É S E K

Kedves olvasóink, időnként közöljük a magyar
lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdeklődni lehet
magyarnyelvű szentmisék helye és ideje után.

MEGHÍVÓ

Magyar Bál Frankfurtban
mikor:  2000 / február 19

este 20 órai kezdettel
terem nyitás 19.30 - kor
megszokott helyünkön
„A Jahrhundert-Halle”

teremben
érdeklődni lehet: 069/24795021 

Szeretettel meghívjuk önt, barátaival,
ismerőseivel  idei szilveszteri magyar
bálunkra, melyet a Gingen/Fils-i Ho-
hensteinhalle-ban tartunk meg 
1999. december 31-én!. 19 órai kez-
dettel.

Jelentkezés:
Pálinkás Imre Telefon: 07172-8255 v.
Szegi Oszkár Telefon:  07334-21137

A rendezőség

A magyarok legkedveltebb
találkozóhelye
a hagyományos

M A G Y A R  B Á L
Az eddigi nagysikerű keretek között

2000 február 19-én, szombaton
20.00 órai kezdettel,

a HOTEL BAYERISCHER HOF
(Promenadenplatz 2-6, München 2)

dísztermében tartjuk.
Jegy elővétel a Bayerischer Hof 

pénztáránál
A Bálrendezőség

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

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

Budai kertes villában újonnan kialakított
kétszobás ill. másfélszobás, bútorozott kom-
fortos lakások kiadók 40 DM/lakás, naponta.
Parkolás zárt kertben, Tel.: 00-36 12 02 30 25.

ERDÉLYBE utazás luxus-kisbusszal kívánt
helységekbe. Ideális nyugdíjasoknak és uta-
zóknak sok csomaggal. Utazás Bükkre, Hévíz 
vagy Budapestre. 
München: Tel./Fax: (D) 089/ 69 99 85 17, 
089/67 056 18 vagy 0172/84 252 88.

Ha egy értelmiségi, melegszívű úriember
társat keresne, kérem jelentkezzen, állok elébe:
57/164, teltkarcsú, Münchenben élő, értelmiségi
özvegyasszony vagyok.  Tel. (D) 089/791 48  44.

Újévi köszöntő

Kicsi vagyok, székre állok,
Onnét egy nagyot kiáltok,
Hogy mindnyájan meghalljátok:
Boldog újévet kívánok!

Felvidéki

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, 

STÍLUSÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG

nem felel! 

Ólvasóink Figyelmébe:
Kérjük tisztelt és kedves ólvasóinkat, hogy az
„Életünk” lemondását ott kezdeményezzék
ahonnéd újságunkat kapják!


