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A Z I R G A L M A S S Á G
S Z E N T É V E

Március 13-án, megválasztásának
második évfordulóján Ferenc pápa a
Szent Péter-bazilikában tartott pénteki
nagyböjti bûnbánati szertartáson mon-
dott homíliájában meghirdette az Ir-
galmasság rendkívüli szentévét, amely
december 8-án kezdõdik, a Szent Pé-
ter-bazilika Szent Kapujának a meg-
nyitásával, és 2016. november 20-ával
zárul, Krisztus Király ünnepén.

Április 11-én, szombaton délután, az
Isteni Irgalmasság vasárnapjának (hús-
vét második vasárnapja) elsõ vesperásán
tette közzé Ferenc pápa a jubileumot
meghirdetõ bulláját, amelynek címe:
„Misericordiae Vultus” – (Az irgalmas-
ság arca). A bullában a pápa kifejti a ju-
bileumi év meghirdetésének indokait, és
megjelöli azokat a fõbb irányvonalakat,
amelyeket követnünk kell, hogy a lehetõ
legjobban megélhessük a szentévet.

A bulla nagyjából három részre oszt-
ható: az elsõben Ferenc pápa elmélyíti az
irgalmasság fogalmát; a másodikban né-
hány gyakorlati javaslatot ajánl a jubile-
um megünneplésére, míg a harmadik
rész néhány felhívást tartalmaz. A bulla
Máriához intézett fohásszal zárul, aki Is-
ten irgalmasságának tanúja.

A bevezetõ részben a pápa hangsúlyozza,
hogy a vatikáni bazilika Szent Kapujának
megnyitására két okból kerül sor december
8-án: elõször is azért, mert ez a dátum egy-
beesik Mária Szeplõtelen Fogantatásának
ünnepével. Mária az, akit Isten akart „szent-
nek és szeplõtelennek”, hogy „az emberisé-
get ne hagyja a gonosz fogságában”.

Másodszor: december 8-a egybeesik a
II. Vatikáni Zsinat lezárásának 50. évfor-
dulójával. A zsinat ledöntötte azokat a
„magas falakat, amelyek túl sok idõn át
bezárták az Egyházat egy kiváltságos erõ-
dítménybe”. A zsinat nyomán az Egyház
„kilépett egy új világba, hogy hirdesse az
Evangéliumot, ahogyan XXIII. János
mondta: az irgalmasság orvosságát hasz-
nálva, ahelyett, hogy a szigor fegyverét
ragadta volna magához”. (...)

A bulla második részében Ferenc pápa
néhány gyakorlati útmutatást ad ahhoz,
hogy hogyan élhetjük meg a rendkívüli ju-
bileumot a maga spirituális teljességében:

Tegyünk egy zarándoklatot, mert ez
„tényleges jele lesz annak, hogy az irgal-
masság is egy olyan elérendõ cél, amely el-
kötelezettséget és áldozathozatalt kíván”.

Ne bíráskodjunk, és ne ítélkezzünk,
hanem bocsássunk meg és adakozzunk,
maradjunk távol a „pletykáktól”, a „fél-
tékenység és az irigység” által sugallt
szavaktól. „Vegyük észre a jót, ami min-
den személyben jelen van” és váljunk a
„megbocsátás eszközeivé”.

Nyissuk meg a szívünket a lét perifé-
riái felé, vigyünk vigaszt, irgalmasságot,
szolidaritást és figyelmet mindazoknak,
akik „a mai világban nélkülöznek és
szenvednek”, „számos fivérünknek és
nõvérünknek, akiket megfosztottak mél-
tóságuktól”. (...)

Örömmel hajtsuk végre a testi és lelki
irgalmasság mûveit, hogy „felébresszük
lelkiismereteinket, amelyek ellankadtak
a szegénység drámájával szemben”. (...)

(Folytatás a 2. oldalon)

A M I S Z Í V Ü N K
Írta: Erdõdy Imre

Próbáljunk betekinteni Jézus Szívé-
nek és a mi szívünknek a mélyére, hogy
azután kérhessük, alakítsa bensõnket az
övéhez hasonlóvá.

Vannak az életnek normál és határhely-
zetei. Normál helyzetben megy az élet a
maga megszokott módján. Mindenki
játssza a szerepét, úgy viselkedik, ahogy
illik, ahogyan az erkölcsi és társadalmi
szabályok elõírják. De valójában nem le-
het tudni, hogy kivel állunk szemben, ami-
kor mosolygó vagy szigorú arcot látunk.

Ám amikor jön a határhelyzet, a rossz
emberbõl kibukik a gonoszság, mint ami-
kor a seb felfakad, és elõtör a genny. A
jókból viszont ilyenkor kijön az igazi jó-
ság, mint ahogyan a rózsasziromból a ró-
zsaolaj, ha préselik. Tudunk rá számtalan
példát: Jób mindenét elveszíti. Válasza:
Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az õ
szent neve. Párizs apostolát kõvel dobál-
ják meg. Felveszi a földrõl a véres követ,
s csak annyit mond a dobálóknak: Ezt a
követ beleteszem majd az épülõ templom
alapjába. És még sorolhatnánk...

Az Úr Jézus Szíve mélységét is ilyen
határhelyzetekben látjuk. Életének minden
kis epizódjából kiderül, milyen rendkívüli
lélekkel tûri a megpróbáltatásokat.

S most gondoljunk saját magunkra.
A mindennapi életben játsszuk a szere-

pünket. De amikor váratlan élethelyzetbe

kerülünk, mert rettenetesen idegesek va-
gyunk, mert szenvedünk, mert azt gon-
doljuk, túlságosan nagy keresztet hordo-
zunk, vagy olyan személy kerül elénk,
akit nem szeretnénk látni, akkor megszé-
gyenülünk saját magunk elõtt. De ebben a
megszégyenülésben legyen benne a felis-
merés: Most tetten értem magam, hogy ki
is vagyok.

Pilinszky János költõnk kisfiú korában
sokat tartózkodott egy börtönben, ahol
bukott, csavargó leányokat õriztek. A ne-
velõik majd’ mind apácák voltak. A kis-
gyerek nagyon világosan lát, és mindent
észrevesz. Pilinszky leírja, hogy látta,
ahogyan Alexia nõvér egy ilyen rossz le-
ánynak a kezét térden állva megcsókolta.
Annyira tudta sajnálni szegény szeren-
csétlent, látva a bánatát, a szomorúságát,
a kietlen jövõjét. Ez az Alexia legbelül is
nagyon jó volt. Ugyanakkor Gabriella nõ-
vérrõl azt írja, hogy benne volt az õrtor-
nyok reflektora, szájában a farkasok tor-
ka. Ahhoz képest, amit õ tett, eltörpült
minden, amit a lányok valamennyien el-
követtek. Apáca volt, és látszólag szent
életet élt, de a szíve gonosz volt.

Kérjük Jézust, hogy a mélyen rejlõ
gonoszságainktól, amit azért mi magunk
is érzünk, mások is megszimatolnak ró-
lunk – hiszen ki-kitör belõlünk –, tisztít-
sa meg a szívünket. �

Az isteni gondviselés különös intéz-
kedését kell látnunk abban, hogy õt adta
a magyar nemzetnek az elsõ szent király
halálát követõ négy évtizedes viszály
után. Kiváló uralkodói képességével, vi-
tézségével és életszentségével kivezette
a magyarságot a belsõ veszedelmek ör-
vényébõl, és megmentette a külsõ ellen-
ségek pusztulást hozó támadásaitól.

Vallásos lelkületét anyjától, a vitézsé-
get atyjától örökölte. László még jófor-
mán fel sem serdült, máris viszontagsá-
gos idõket kellett átélnie: a testvérharcot
András király és apja, Béla herceg, majd
az évekig húzódó viszályt Salamon ki-
rály és Géza bátyja között. 1077-et írtak,
amikor Lászlónak a nép akaratából át
kellett vennie az ország kormányzását.

A politikai szervezés munkájával pár-
huzamosan haladt az egyházi élet meg-
újítása, intézményeinek újjászervezése,
továbbfejlesztése. A meglévõ székes-
egyházakat, káptalanokat és kolostoro-
kat nagy birtokokkal gazdagította, a
megkezdett templomépítéseket befejez-
te, új egyházak és kolostorok egész sorát
alapította.

Az 1092-ben Szabolcsba összehívott
zsinaton intézkedtek a papok házassága
ügyében, tilalmazták az egyházi javak
elidegenítését, s rendezték az ünnepek és
böjtök megtartását. Ugyanez a zsinat
büntetéssel sújtja a pogány szokásoknak
hódolókat, és szabályokat léptet életbe
az erkölcsi élet védelmére, mind a házas-
ságon belül, mind azon kívül.

A magyar nemzet és az Egyház szol-
gálata nyilvánult meg abban is, amikor
István, Imre és Gellért ereklyéit 1083-
ban fölemeltette, az egyházi és világi na-
gyok, valamint hatalmas néptömeg je-
lenlétében. Ezzel a magyar népnek a sa-
ját nemzetébõl adott szent példaképeket.

Híre a határon túl is elterjedt, benne
látták a kor egyik legszebb lovageszmé-
nyét, s kiszemelték a keresztes hadak ve-
zérének. Erre azonban nem kerülhetett
sor, mert 1095. július 29-én az örökkéva-
lóságba költözött. Egy ideig a somogy-
vári monostorban nyugodott, késõbb
Váradon helyezték végsõ nyugalomra.

Kultusza halála után hamarosan kifej-
lõdött. III. Celesztin pápa 1192-ben
László királyt a szentek sorába iktatta.

(Szentek élete)

Szent László király
Ünnepe: június 27.

K Ö Z É P P O N T B A N A C S A L Á D
Európai Magyar Papi Konferencia Wernauban

Idén május 4–7. között tartották meg a Stuttgart melletti Wernauban az Eu-
rópai Magyar Papi Konferenciát, amelynek központi témája a család volt. A
rendezvénynek az egyházmegyei tanulmányi ház adott otthont, fõszervezõje pe-
dig Tempfli Imre stuttgarti magyar lelkész volt. A konferenciára huszonhárom
lelkipásztor érkezett Németországból, Ausztriából, Angliából, Belgiumból,
Franciaországból, Olaszországból, Svájcból és Magyarországról.

A találkozó hétfõn este közös szent-
misével kezdõdött, melynek fõceleb-
ránsa Cserháti Ferenc, a külföldi magya-
rok lelkipásztori ellátásával megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök volt.
A szertartás után baráti együttléten be-
szélték meg a paptestvérek az elmúlt idõ-
szak eseményeit.

Kedden három elõadás hangzott el,
melyeket megbeszélések követtek. Ren-
csik István Az elváltak és újraházasodot-
tak egyházjogi helyzete, Vencser László

Erkölcsteológiai válaszok a házasok és
család mai problémáira. A lelkipásztor
nem bíró, hanem orvos, míg Nagy-
György Attila Kell-e szentségi házasság?
Hogyan lehet szentségi házasságban él-
ni? címmel tartott elõadást. A délután fo-
lyamán elõször Cserháti Ferenc püspök
beszámolója hangzott el, majd az európai
magyar lelkészek ismertették munkáju-
kat, s a rájuk bízott közösség életét. A na-
pot a fõlelkészek megbeszélése zárta.

(Folytatás a 8. oldalon)

Magyar lelkipásztorok a zwiefalteni bencés apátság temploma elõtt



Növeljük az egyházmegyékben a „24
óra az Úrért” kezdeményezéseket, ame-
lyeket nagyböjt negyedik hetében pénte-
ken és szombaton kell megtartani. (...)

A jubileum jellemzõ vonása a búcsú,
azt mutatja, hogy „Isten korlátlanul meg-
bocsátja bûneinket”. Miközben a kien-
gesztelõdés szentségében Isten bocsána-
ta eltörli a bûnöket, a búcsúval a bûnös
megszabadul a „bûn negatív lenyomatá-
tól”, „következményének minden hatá-
sától”, amely „magatartásunkban, gon-
dolatainkban” megmarad. Ebben az érte-
lemben az, aki elnyeri a búcsút, képessé
válik arra, hogy karitatív módon csele-
kedjen, növekedjen a szeretetben, ahe-
lyett, hogy ismét bûnt követne el”.

A jubileumi bulla harmadik részében
Ferenc pápa néhány felhívást intéz a kö-
vetkezõ témákban:

Felhívás bûncsoportok tagjaihoz:
„Saját érdeketekben kérem, hogy változ-
tassatok életeteken”. (...)

Felhívás azokhoz a személyekhez,
akik korrupciót követnek el, vagy bûnré-

szesek benne: „Elérkezett a megfelelõ
pillanat, hogy megváltoztassátok élete-
teket! – mondja nekik a pápa. Elég, ha el-
fogadjátok a meghívást a megtérésre és
alávetitek magatokat az igazságszolgál-
tatásnak, miközben az Egyház irgalmas-
ságot kínál fel”. (...)

Felhívás a vallásközi párbeszédre:
emlékeztet rá, hogy a zsidó vallás és
az iszlám az irgalmasságot „Isten
egyik legjellemzõbb tulajdonságá-
nak” tekinti. Õk is hiszik, hogy senki
sem tud gátat szabni az isteni irgal-
masságnak, mivel kapui mindig tárva
állnak. A pápa azt kívánja, hogy a Ju-
bileum „kedvezzen e vallások és más
nemes vallási hagyományok közötti
találkozásnak”, tegye „nyitottabbá
õket a párbeszédre, kiküszöbölve a be-
zártság és a megvetés minden formá-
ját, elûzve az erõszak és a diszkrimi-
náció minden formáját”. (...)

A dokumentum végén Ferenc pápa
Mária, „az Irgalmasság Anyja” alakjára
utal, akinek életét a „testté vált irgalmas-
ság jelenléte” alakította. „Az Isten és az
emberek közötti Szövetség Frigyládája”,
Mária „tanúskodik arról, hogy Isten Fiá-

nak irgalmassága nem ismer határokat és
mindenkit elér, senkit nem zár ki”. A pá-
pa emlékeztet Szent Fausztina Kowalska
nõvérre is, aki „arra kapott meghívást,
hogy belépjen az isteni irgalmasság
mélységébe”.

A bulla azzal a felhívással zárul, hogy
„hagyjuk meglepni magunkat Isten által,
aki soha nem fárad bele, hogy szélesre
tárja szívét” az emberek elõtt. Az Egy-
ház elsõdleges feladata tehát, hogy
„mindenkit bevezessen Isten irgalmassá-
gának nagy misztériumába, szemlélve
Krisztus arcát, fõleg korunkban, amely
tele van nagy reményekkel és erõteljes
ellentmondásokkal”.

A jubileumi év 2016. november
20-án, Krisztus Király, a Világminden-
ség Ura ünnepén zárul. „Annyira kívá-
nom, hogy az elkövetkezõ éveket hassa
át az irgalmasság, elérve minden embert,
eljuttatva mindenkihez Isten jóságát és
gyöngédségét! – fejezi be bulláját a pá-
pa. Mindenkihez, hívõhöz és távol állók-
hoz jusson el az irgalmasság balzsama,
mint a már közöttünk jelen lévõ Isten or-
szágának jele!”

(Vatikáni Rádió)
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E havi írásomban ismertetem, hogy az Egyház minden törekvése mellett az
ateizmus hogyan tudta fejét felütni a nyugati kultúrában. Szögezzük le, hogy az
ateizmus nem világprobléma, hanem csak bizonyos országokban, bizonyos tár-
sadalmi rétegek problémája.

Korábbi elmélkedésemben felsorol-
tam az igehirdetés néhány akadályát. De a
vallás legnagyobb akadálya az el-
len-evangelizálás. Idézem II. János Pál
pápát: Minden kor alá van vetve, a mûkö-
dõ kegyelem misztériumának és a go-
noszság titkának. (vö. 2Tessz 2,7, Jn
12,31; 8,44) Alá van vetve az evangelizá-
lásnak és az ellen-evangelizálásnak.

A ma ismert rendszeres ellen-evange-
lizálás az újkorban kezdõdött Európá-
ban. A 17. századig az istenhit mélyen
átitatta a nyugat-európai kultúrát. Az
Egyház intézményének szilárdságában
látták a stabilitást. A 16. században a re-
formáció az istenhitet nem érintette. Ka-
tolikusokat és a protestánsokat nem az
istenhit, hanem az egyházfegyelem és a
szertartások különböztették meg.

Mivel nem volt ateizmus, a teológia
keveset foglalkozott az istenbizonyíté-
kokkal. Átvették az ókor eszmefuttatását.
Az ókor nagy bölcse, Arisztotelész (Kr. e.
384–Kr. e. 322) áttekintette korának
egész természettudományát. Szerinte a
természet anyag-formái változásra képe-
sek, és változnak is. A világban mozgás
van. A mozgás nem csupán a hely változ-
tatása, hanem minden változás.

Mindazt, ami mozog, más mozgatja.
Ha mindent más mozgat, a mozgatók so-
rában fel kell tételeznünk valamiféle elsõ
Mozdulatlan Mozgatót, akit Istennek ne-
vezünk. Arisztotelész vallja, hogy a va-
lóság érthetõ: azaz ami a világon van és
történik, arra értelmes magyarázatot le-
het adni. Mindebbõl kiindulva Isten lété-
re következtet.

Az Egyház elsõ teológusa, Szent Pál
is beszél Isten megismerhetõségérõl.
„Ami megtudható az Istenrõl, (…) maga
Isten tette (…) nyilvánvalóvá. Mert ami
benne láthatatlan: örök ereje és isteni mi-
volta, arra a világ teremtése óta mûvei-
bõl következtethetünk.” (Róm 1,19–20).

Canterburyi Szent Anzelm (1033–
1109) idejében sok eszmecsere folyt a
zsidók, keresztények és az iszlám között.
Anzelm észérveket akart használni, ame-
lyeket minden vallás elfogad. Isten léte-
zését racionális úton kívánta bizonyítani a
hitetleneknek. A középkori istenbizonyí-
tékok közt azonban több volt a vagy nem
helytálló, vagy nem meggyõzõ is.

Az ókori pogány filozófusok meg-
okolását Isten létezésérõl átvette

Aquinói Szent Tamás. (1225 v. 26? –
1274). Tamás egyesíti Arisztotelész filo-
zófiáját az egyházi tanítással. Ezzel
megalkotta a középkor filozófiai rend-
szerét. Világmagyarázatának központi
gondolata, hogy mindennek van oka. A
hit igazságait a természetes értelem nem
éri fel: ezek értelmen túli, ám nem érte-
lemellenes igazságok.

Descartes (1596–1650) évszázadok-
kal késõbb továbbfejlesztette Szent An-
zelm istenérveit. Mûveiben a természet-
tudományok és a matematika módsze-
reit alkalmazta. Filozófiájában a lehetõ
legnagyobb bizonyosságra törekedett.
Szembefordult a skolasztikus filozófiá-
val, az addigi hagyományos világnézet-
tel, valamint a puszta hit alapján elfoga-
dott tanításokkal. Az összes addigi, igaz-
nak elfogadott ismeret lerombolását,
majd racionális érvelések útján való újjá-
építését tûzte ki fõ feladatának.

Descartes nem akart teológiai érve-
ket használni, hanem mindent az észbõl
megmutatni. A filozófia és a természet-
tudomány világában kereste érveit. A
filozófia mutathatja meg, hogy a ke-
resztény hitre szükség van, és az meg-
gyõzõ. Ez téves haditerv volt az Egyház
védelmében.

Amíg a teológusok nem próbálták bi-
zonyítani Isten létét, senki sem kételke-
dett abban. E bizonyítás mérsékelt sike-
re tett sokakat kíváncsivá, hogy Isten lé-
te tényleg olyan magától értetõdõ-e,
mint ahogy azt korábban gondolták. Is-
ten jóhiszemû megvédésével az embe-
rek rájöttek: az ügy meglepõen bizony-
talan. Abból, hogy Descartes nem tudta
megvédeni Istent, arra a következtetés-
re jutottak, hogy a létének bizonyítása
vagy ellentmondásos, vagy értelmetlen
elvi kérdés. Descartes vakmerõ stratégi-
ája visszafelé sült el. A 18. század fran-
cia ateistái azoktól a vallásos íróktól
vették vallásellenes érveiket, akik az
ateizmus felszámolására törekedtek. Is-
tennek mindeddig példa nélküli tagadá-
sa abból a stratégiából fejlõdött ki, ame-
lyet korábban a kereszténység védelmé-
ben alkalmaztak.

Descartes tanította, hogy a világegye-
temet egy tökéletes isteni lénnyel lehet
magyarázni. Ez nyitott utat az ellenve-
tésnek, hogy a világegyetem tökéletesen
képes magyarázni önmagát. Ha Isten

mindenekfölött tökéletes, miért van
szenvedés és fájdalom, mely annyi gyöt-
relmet okoz az embernek? Hogyan hihet
bárki is egy tökéletes isteni lényben,
amikor a világ oly egyértelmûen tökélet-
len? A helyzetet csak rontotta, hogy a
francia egyházon belül értelmetlen csa-
tározás folyt arról, miként lehetne a leg-
eredményesebben megcáfolni az ateistá-
kat. A népszerû tudományos lapok tele
voltak veszekedõ keresztény apologéták
cikkeivel, akik sokkal dühödtebben vi-
tatkoztak ellenfeleikkel, mint az ateiz-
mussal. (…)

William Paley (1743–1805) anglikán
teológus Isten létének védelmében nép-
szerû könyvet írt. Szerinte a világban
minden értelmes terv létére utal. E mû-
nek óriási volt a hatása. Az egyetemek a
19. század folyamán Paley-t olvastatták
a hallgatókkal. A természettudósok is el-
fogadták az érvelést. Paley hosszan so-
rolta megfigyeléseit – az emberi szem
bonyolultságától az évszakok elrendezé-
séig, melyek arra utalnak, hogy az egész
élõvilág egy jóságos Isten terve szerint
jött létre. A természeti világ minden
részlete a maga egyedi céljára lett meg-
tervezve. Úgy illeszkednek egymáshoz,
mintha az egész az egyes részekkel pon-
tosan körülírt céllal lenne összerakva.
Paley az angol ipari forradalom idején
élt, és felhasználta kora vívmányait leíró
szavakat: órák, távcsövek, gõzgépek.
Állítani, hogy ilyen szerkezetek vélet-
lenszerûen jöttek létre, õrültség. A ter-
mészet alkatrészei pontosan ugyanilyen
tervszerûségre és kölcsönös egymásra-
utaltságra szolgának. Ez a szemlélõt arra
a következtetésre készteteti, hogy a ter-
mészet is tervszerû.

A teremtett világ minden részlete meg
van tervezve. Paley feltételezte, hogy Is-
ten minden növény- és állatfajt a jelenle-
gi formájában teremtett, és soha változás
vagy fejlõdés nem történt; de szükség
sem volt rá. Érveit megcáfolhatatlannak
tekintették egészen a darwinizmus meg-
jelenéséig, a 19. század közepéig. A tu-
dósok tisztelettel adóztak neki, de meg-
jegyezték, hogy elképzelései az evolúció
elõtti világban kézenfekvõek voltak,
mert nem lehetett a kort megelõzve felis-
merni, hogy ami a tervszerûség bizonyí-
tékának tûnt, az egyszerûen egy „hosszú,
vak és célnélküli fejlõdés eredménye”. A
természetes szelekció azért vak órásmes-
ter; mert nem lát elõre, nem törõdik a kö-
vetkezményekkel, semmiféle célt nem
tûz ki maga elé. El kell vetni a tervszerû-
ségrõl minden érvet. Az evolúció kidob-
ja a tervnek még a fogalmát is. Az evolú-
ciós elmélet menthetetlenül egy Isten
nélküli, céltalan világhoz vezet.

Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
Istenérvek

Egyetemes imaszándék: Elvándor-
lók és menekültek. Hogy az elvándor-
lók és a menekültek befogadására és
megbecsülésre találjanak abban az or-
szágban, ahová érkeztek.

Napjainkban az elvándorlók és mene-
kültek száma ijesztõen növekszik, oly-
annyira, hogy végre a világ országainak
vezetõi is elkezdtek komolyan foglalkoz-
ni ezzel a tragikus problémával. Ferenc
pápa már hónapok óta ismétli sürgetõ
felhívásait, hogy a világ ne mutatkozzék
közömbösnek ezzel a tragédiával szem-
ben, hanem siessen végveszélybe sodró-
dó embertársaink segítségére. Hiszen
nap mint nap érkeznek a hírek, melyek
arról szólnak, hogy emberek százai, sõt
ezrei vesznek oda a tengeren, amikor ro-
zoga bárkáikon igyekeznek elmenekülni
hazájukból, ahol lehetetlenné lett szá-
mukra az élet. A legsürgetõbb problémát
jelenleg azok az afrikai és ázsiai orszá-
gok okozzák, ahol felborult a jogrend,
nincs hatékony vezetés, és fegyveres ter-
rorista bandák ölik és nyomorgatják a
lakosságot. Néhány évvel ezelõtt indul-
tak el egyes arab országokban azok a né-
pi megmozdulások, melyeket akkoriban
„arab tavasznak” neveztek, mert azt a
reményt keltették, hogy sikerül megdön-
teni diktatórikus rendszereket, és a né-
pek elindulnak a demokratikus kibonta-
kozás felé. Ezek a remények azonban
nem teljesedtek be: azokon a helyeken,
ahol, gyakran a nyugati hatalmak fegy-
veres segítségével, sikerült elûzni a dik-
tátorokat, azok bukása után teljes káosz
köszöntött be az országokban. Régi és új
ideológiák nevében, modern fegyverek-
kel jól felfegyverkezve, rombolnak és
pusztítanak a terrorista bandák. Gyak-
ran éppen a védtelen keresztények lesz-
nek az erõszak áldozatai.

A menekültek problémája nagyon
összetett, és nehéz jó megoldást találni. Ez
azonban nem jogosít fel arra, hogy befog-
juk szemünket, és ne tegyünk semmit, ami-
kor embertestvéreink élete forog kockán.

A Földközi-tenger egyik apró szigete,
Lampedusa lett ennek a tragédiának
egyik szimbóluma. A múltban soha pápa
nem tette lábát erre a szigetecskére, Fe-
renc pápa azonban odasietett, hogy saját
maga találkozzék és beszéljen a hajótöré-
sek túlélõivel, akiknek rokonai és társai
odavesztek a tengerben, és errõl a helyrõl
kiáltson a világ embereinek fülébe: Isten
képmására teremtett emberek, férfiak,
nõk, gyermekek, vesztik el életüket és min-
denüket! Halljuk meg jajkiáltásukat! Ne
legyünk olyanok, mint Káin, aki a testvére
halálát tõle számon kérõ Istennek ezt
mondta: „Talán bizony õrzõje vagyok én
a testvéremnek?” (Ter 4,9) Bizony mi
mindnyájan embertestvéreink „õrzõi”
vagyunk. Erre rendelt minket az Isten. Az-
zal kell kezdenünk, hogy kinyitjuk szívün-
ket olyan tágasra, hogy beleférjen az
egész világ, és aztán imádkozzunk a pá-
pával együtt, hogy ezek az embertestvére-
ink befogadásra találjanak, és újra kezd-
hessék szétroncsolt életüket.

Evangelizációs imaszándék: Hiva-
tások. Hogy a Jézussal való személyes
találkozás sok fiatalban ébressze fel
annak a vágyát, hogy életét felajánlja
a papságra vagy szerzetességre.

Az Isten minden egyes emberrel sze-
mélyesen törõdik. Nem egy kaptafára te-
remtette õket. Minden egyes ember „fen-
ség, titok, idegenség” (Ady), és mind-
egyiknek az Isten pótolhatatlan szerepet
szán az üdvösség történetében. Az egyes
emberek életkörülményei, embertársaik
igényei és a minden ember szíve mélyén
mûködõ Szentlélek vonzása révén talál-
hatja meg ki-ki az õ saját „hivatását”.

(Folytatás a 4. oldalon)

AZ IRGALMASSÁG...
(Folytatás az 1. oldalról)
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A N É P I R T Á S M Á R T Í R J A I
Örményországban szentté avatták a népirtás másfél millió áldozatát

Szentté avatták április 23-án délután az 1915–17-es örmény népirtás másfél
millió áldozatát az Örmény Apostoli Ortodox Egyház székhelyén, a Jerevántól
mintegy húsz kilométerre található Ecsmiadzinban.

A szertartáson jelen volt Kurt Koch
bíboros, a Keresztény Egységtörekvés
Pápai Tanácsának elnöke. Az ünnepé-
lyes szertartást az Örmény Apostoli Or-
todox Egyház feje, II. Karekin kato-
likosz celebrálta a világ legrégebbinek
tartott keresztény székesegyházában.
Korábban sem a Katolikus, sem pedig az
Ortodox Egyház nem avatott kollektíven
szentté ennyi embert.

Az örmény Egyház a maga részérõl
nem számszerûsítette az új szentek szá-
mát. Minden áldozatot szentté avattak,
„aki a hitéért és keresztény identitásáért
vesztette el életét” – mondta szerdán a
KNA német katolikus hírügynökségnek
Hovakim Manukyan püspök, aki az ör-
mény egyház ökumenikus kapcsolataiért
felel. II. Karekin katolikosz szerint az ál-
dozatok szentté avatásával az „Egyház
nem tesz mást, mint elismeri a tényeket,
vagyis a népirtást”.

II. Karekin szerdán megáldotta Jere-
ván központi terén a „népirtás mártírjai-
nak” emléket állító új dóm alapkövét,
megnyitva ezzel az örmények elleni ge-
nocídium kezdetének századik évfordu-
lójára emlékezõ rendezvényeket. A
Kathpress katolikus hírügynökség jelen-
tése szerint az eseményen részt vett
Szerzs Szargszján örmény államfõ is.

Április 24-én világszerte több millió
ember, köztük állam- és kormányfõk em-
lékeztek az örmény népirtás áldozataira.
Az örményországi hivatalos megemléke-
zéseken több külföldi vezetõ, köztük Vla-
gyimir Putyin orosz elnök és François
Hollande francia államfõ is részt vett.

Kurt Koch bíboros Ferenc pápa sze-
mélyes küldötteként utazott Örményor-
szágba, ahol április 24-én, az örmény ge-
nocídiumra emlékezõ központi megem-
lékezésen Jerevánban felolvasta a Szent-
atya üzenetét.

Ferenc pápa április 12-én, az Isteni
Irgalmasság vasárnapján Rómában, a
Szent Péter-bazilikában szentmisével
emlékezett meg az örmény tragédia
kezdetének centenáriumáról, vala-
mint egyházdoktorrá avatta Náregi
Szent Gergelyt, a 10. századi örmény
misztikus költõt és szerzetest. A
Szentatya az örmény rítusú misén a
századik évfordulóról megemlékezve
népirtásnak nevezte az örmények tö-
meges legyilkolását.

II. János Pál és II. Karekin örmény
katolikosz 2001-es közös nyilatkozata
népirtásnak minõsítette az örmények le-
mészárlását az Oszmán Birodalomban.

(MTI)

„ L E L K I P Á S Z T O R A K A R T A M M A R A D N I ”
Mindszenty bíboros emlékezete a külhoni magyarság körében

Kovács Gergely, Mindszenty József bíboros boldoggá avatásának posztuláto-
ra, történész, a Mindszenty Alapítvány képviselõje tartott elõadást a Boldog Gi-
zella Fõegyházmegyei Gyûjtemény szervezésében március 25-én, a veszprémi
érseki palotában.

A Mindszenty-kultusz története a kül-
földi magyarság körében címmel tartott
elõadásban visszatekintett Mindszenty
meghurcoltatásának legsúlyosabb állo-
mására, a budapesti amerikai nagykövet-
ségen eltöltött kényszertartózkodás ide-
jére, amikor, mint mondta, olyan elszi-
geteltségben kellett élnie, a társadalom-
ból teljesen kirekesztetten, hogy nehe-
zebb volt azt elviselnie, mint elõtte a bör-
tönt. 1971-ben hagyta el a nagykövetsé-
get és távozott Rómába, majd Bécsbe, a
Pázmáneumba. Életének utolsó szaka-
szában is több szankció érte, hiszen a va-
tikáni magyar megállapodás értelmében
érintetlen maradt ugyan érsek-prímási
tisztsége, de az abból eredõ jogait és kö-
telességeit elveszítette, és nem foglal-
kozhatott az ország és az Esztergomi Fõ-
egyházmegye ügyeivel. Ehhez a kikötés-
hez Kádár János külön ragaszkodott.
Ugyanakkor a szentszéki útmutatás sze-
rint a Bécsi Fõegyházmegyében sem volt
semmilyen joghatósága, bármilyen pasz-
torális feladatot csupán esetenként,
Kõnig bíboros felkérésére végezhetett.
Mindez azzal is együtt járt, hogy a világ-
ban szétszórt magyarság körében sem
volt elviekben semmilyen felhatalmazá-
sa arra, hogy a híveket pasztorálja, hoz-
zájuk szóljon, fõként nem, hogy ezt fõ-
pásztori minõségben folytassa.

Az elviekben érvényes szankciók el-
lenére, lelkipásztori tevékenysége a vi-
lágban szétszóródott magyarság körében
ekkortól teljesedhetett ki. Több mint fél-
száz városban mutatott be szentmisét, és
vett részt különbözõ rendezvényeken.
Emlékirataiban így írt errõl: „.23 év
kényszerû elszigeteltségben töltött idõ

után a hivatásommal járó intenzív tevé-
kenység, az emberekkel és a világgal való
misztikus kapcsolatok örömmel töltöttek
el.” Az emigrációban lett Mindszenty bí-
borosból igazi atyai
lelkipásztor, lelkiatya –
mondta az elõadó.

Most dolgozunk az
Emlékirataimcímû Mind-
szenty-kiadvány szö-
vegkritikai és bõvített
kiadásán – számolt be
Kovács Gergely a
Mindszenty Alapítvány
terveirõl. Az újonnan
fellelt naplórészletek-
bõl, levelezésébõl idé-
zett részleteket, töb-
bek között Mindszenty
és a politika kapcsola-
táról. Ma is sokan a vi-
lági médiában, a libe-
rális vonalon negatív
címkéket ragasztanak
a fõpásztorra – állan-
dóan politizált, õskonzervatív volt és le-
gitimista –, pedig egész élete tanúskodik
arról, hogy teljesen más, ízig-vérig lelki-
pásztori, fõpásztori alkat volt. Egyik em-
lékiratában olvassuk: „Küzdöttem, felvi-
lágosítottam szóval, tollal az országron-
tókkal szemben, de fellépni nem akar-
tam. Én lelkipásztor akartam maradni.”

Az újonnan felfedezett iratokból meg-
ismerhetõ, hogyan is éltek a magyarok
az emigrációban – fûzte hozzá az elõadó.
Szerte a világból nagyon sokan keresték
meg leveleikkel Mindszentyt, s õ a kint
élõ, emigránsokat szolgáló papságra is
odafigyelt. Többek között felvetette,

hogy mivel idõsödnek az emigrációban a
papok, s nincs utánpótlás, ezért alakítsa-
nak ki a Pázmáneumból szemináriumot.
„Ráaggatott konzervativizmusának” cá-
folata, hogy még a Pázmáneumot is elad-
ta volna, hogy vegyen helyette egy mo-
dern, jobban mûködõ épületet Bécsben a
papképzés céljára. Nem rajta múlt, hogy

ez nem valósulhatott
meg (akkor az épület a
bécsi püspökség alá
tartozott). Nem feled-
kezett meg hazája be-
börtönzött papjairól sem,
többek között Regõczi
István atya is neki kö-
szönhette szabadságát.

A Mindszenty-kul-
tuszt érintve Kovács
Gergely elmondta: élõ
kultuszhelyyé vált sír-
helye Mariazellben. A
kegytemplom Szent
László-kápolnájában
helyezték nyugalom-
ra, hamarosan elké-
szült a sírfelirata: „Jo-
sephus Cardinalis Mind-
szenty primas Hunga-

riae MDCCCXCII – MCMLXXV. Vixit et
vivat Pannoniae sacrae” – „Mindszenty
József bíboros, Magyarország prímása
1892–1975. Élt és él a szent Pannóniá-
ért.” Magyar zarándokok a világháború
után alig-alig jutottak el Mariazellbe a
’70-es évekig. 1975 õszén VI. Pál pápa
római vikáriusa Ugo Poletti is felkereste
Mindszenty sírját, hogy lerója kegyeletét
„a nagy hitvalló elõtt, aki Isten és az Egy-
ház szeretetének példája, a keresztény ér-
tékek rendíthetetlen védelmezõje”. 1983-
ban Szent II. János Pál pápa járt a sírnál.
1985-ben halála tízéves évfordulóján
nagy Mindszenty-jubileumot rendezett az

emigráció, a központi ünnepség
Mariazellben volt, s ekkor rendezte be az
alapítvány a Mindszenty Múzeumot.

A fõpásztor világjáró lelkipásztori út-
jainak szinte minden állomásán emlékje-
lek õrzik látogatását. Füzér Julián feren-
ces atya mély lelki kapcsolatban is állott
Mindszentyvel, s életszentsége tisztele-
tének nagy motorja lett az emigrációban.
Az elsõ szobrot a fõpásztorról, Varga Fe-
renc alkotását, 1976- ban õ állíttatta New
Brunswickben. Neki köszönhetjük a köz-
ismert engesztelõ Mindszenty-festményt
is, amelyet egy fotó alapján festett meg
Schmidt Béla festõmûvész, s melyet a
mariazelli Mindszenty Múzeumban he-
lyeztek el. Magyarországon Mészáros
István professzor a Mindszenty-tisztelet
fõ motorja. Az elsõ vidéki emlékjelet
Veszprém megyében Nemesgulácson ál-
lították fel 1989-ben, Nagy Károly plé-
bános kezdeményezésével.

Toldi Éva

A New Brunswick-i szobor

Debrecenben is emlékeztek a népirtásra

Ö S S Z M A G Y A R Z A R Á N D O K L A T
Kárpát-medencei keresztény értelmiségiek Mariazellben

Több mint ötszázan vettek
részt azon a zarándoklaton,
amelyet a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége rendezett
társszervezeteivel április utol-
só hétvégéjén Mariazellben.
Az ünnepi szentmisére a Kár-
pát-medence több pontjáról
érkeztek zarándokok. Külön
busz érkezett Kassáról, a
Szent Gellért Pasztorációs és
Oktatóközpontból, Vajdaság-
ból, a Keresztény Értelmiségi
Kör szervezeteitõl, valamint
több helyi KÉSZ csoportból.

A mariazelli zarándoklat indíttatása
kettõs volt. Mint minden vallásos zarán-
doklaton, itt is közös imádságban fordul-
tak Isten felé, a bûnök bocsánatáért, bú-
csúért könyörögve, egyben a magyarság
egységéért is felajánlották utazásukat és
imáikat a zarándokok. A szombat délutá-
ni misét koncelebrálva mutatták be az össz-
magyarság közösségeibõl érkezõ atyák.

Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke homíliá-
jában Vörösmarty Szózatának elsõ két so-
rára irányította a zarándokok figyelmét:
hinnünk kell a magyarság Istentõl kapott
küldetésében, amely hit nem nélkülözheti
a cselekvést és a bátorságot. A rendíthe-
tetlenségre pedig Mindszenty József her-
cegprímás szolgál példaként, akinek
hamvait több évtizedig õrizte ez az õsi,
magyar kegyhely. Mindszenty a barna és
a vörös diktatúrával is szemben állva, so-
ha meg nem alkudva, és hitét mindvégig
megõrizve élte meg küldetését, amire
mindannyian hivatottak vagyunk.

A zarándoklat zárásaképp vasárnap
reggel az újonnan épített és felszentelt
soproni Szent Margit-plébániatemplom-

ban szentmisén vettek részt a szerte a
Kárpát-medencébõl érkezõ hívek. Bog-
nár István, a templomépítõ soproni plé-
bános, üdvözölve a zarándokokat, szin-
tén Mindszenty alakját elevenítette fel: a
KÉSZ munkájával hozzájárul ahhoz az
intelemhez, hogy legyen egymillió
imádságos magyar, aki imájával meg-
tartja és felemeli nemzetünket. Osztie
Zoltán vasárnapi homíliájában a súly-
pontáthelyezés fogalmát a zarándoklat
kegyelmeivel és üzenetével összefüg-
gésben így értelmezte: önmagunkról a
másikra helyezve át a súlypontot, a fi-
gyelmünket a másikra összpontosítva tu-
dunk a hazát gyarapító, és a felebarátain-
kat szolgáló keresztény életet élni.

Lukácsi Katalin

A dunakeszi és a kecskeméti csoport

Mindszenty-emlékmise

Május 7-én, csütörtökön este 6 óra-
kor Rómában, a Chiesa di Santo Ste-
fano Rotondo sul Celio templomban
emlékmisére került sor Mindszenty
József hercegprímás, bíboros érsek,
Isten szolgája pappá szentelésének
100., esztergomi érsekké való kineve-
zésének 70. és halálának 40. évfordu-
lóján. Az ünnepi szentmise fõceleb-
ránsa Pietro Parolin bíboros államtit-
kár volt, a szentmisén Erdõ Péter bí-
boros koncelebrált. A megemlékezés
fõ szervezõi: a Római Magyar Kö-
zösség, a Pápai Magyar Intézet, Ma-
gyarország Szentszéki Nagykövet-
sége és a Szent István Alapítvány.
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A Mahdi visszavárása, amely mélyen
begyökerezett a síiták tudatába, nagyon
megélénkült a múlt század közepén. A
muszlim kalendárium szerint ugyanis
1843-ban ünnepelték a 12. imám elrejtõ-
zésének ezredik évfordulóját, és sokan er-
re a millenniumra várták megjelenését.
Ebben a hangulatban érthetõ meg az
1819-ben született Sayyid Ali Muham-
mad tanításának visszhangja. 1844-ben
azt kezdte hirdetni, hogy hamarosan elér-
kezik a síiták által várt Mahdi. Elõször
Hazrat-i Babnak, azaz a jövendõ Mahdi
Kapujának tekintette magát. (Innét ered a
„Bab”, a Kapu és „bábiak”, a Báb követõ-
inek neve). A nép egy része, fõleg a lelkes
és a társadalmi helyzettel elégedetlen síita
fiatalok rövid idõn belül valóban a Mahdi
elõfutárának, a Bábnak tartották Ali
Mohammadot, aki gyönyörû, magával ra-
gadó éneklõ hangon „kántálta” a Koránt,
és fennkölt ihletettséggel magyarázta en-
nek legnehezebb verseit, szúráit.

Nemsokára azonban Ali Muhammad
már azt állította, hogy õ maga a megígért
Mahdi, vagyis az „Isten kapuja”. A Ko-
rán bevett tanításától eltérõ „tiszta ma-
gyarázatát” terjesztette, és az általa veze-
tett teokratikus állam felállítását hirdet-
te. Késõbb visszavonta azt, hogy „Isten
kapuja” lenne. 1848-ban a bábiak fegy-
veres felkelést indítottak el, amit a per-
zsa hatóságok véres kézzel levertek, és a
Bábot 1850-ben nyilvánosan kivégez-
ték, követõit pedig kegyetlenül üldözték.
A bahá’í kiadványok igyekeztek mindig
szépíteni Báb életét: sorsát Jézuséhoz

hasonlítják. Jézus azonban nemcsak
minden erõvel kerülte, hogy evilági ha-
talommal ruházzák fel, királlyá koronáz-
zák, hanem tanítványait is arra nevelte,
hogy ne egy földi ország meghódítására
törekedjenek. A bábiak viszont erõdít-
ményt építettek, fegyverrel nemcsak
védték magukat, hanem õk is erõszakot
alkalmaztak.

Báb halála elõtt utódául az elõkelõ és
jómódú családból származó 19 éves
Mírza Jahyát jelölte ki, aki a Subh-i-Azal
(Örökkévalóság Hajnala) nevet vette fel.
Az inkább elmélyülésre hajló Jahya nem
tudta összetartani a megtizedelt bábiak
sorait. Munkájában kezdettõl fogva mel-
lette állt 13 évvel fiatalabb féltestvére. A
perzsa udvar nyomására a török kor-
mány, amelynek fennhatósága alá tarto-
zott Bagdad, 1863-ban az iráni határtól
távolabb fekvõ Edirnébe számûzi a test-
vérpárt és kíséretét. Itt jelentette ki Hu-
szain Ali nyilvánosan, hogy õ a várva
várt Kapu, és megkívánta, hogy a testvé-
re neki engedelmeskedjék. A két testvér
közötti viszályelfajult, csak a török kor-
mány tudott véget vetni a két testvér kö-
zötti haragnak. Huszain Alit a mai Izra-
elben fekvõ Akkóba, Mírzát pedig Cip-
rus szigetére számûzték, aki itt is halt
meg 1912-ben. Bahá’u’llá 1868-ban ér-
kezett Akkóba, ahol két éven át börtön-
ben volt. Késõbb egyre nagyobb szabad-
ságot élvezett. 1892-ben halt meg Akkó-
ban. Azóta Akkó a bahá’íak szent váro-
sa, és zarándokok célpontja.

János atya Londonból

Gyerekeknek

N E S Z É G Y E L L D A H I T E D !

Itt a nyár, végre vége az iskolának, jön
a szünidõ! Nekünk, felnõtteknek ugyan
jórészt ez az idõszak is munkával telik,
én viszont valami miatt különösen vá-
rom a június végét: ekkor ünneplem a
névnapomat. Persze nem magamról sze-
retnék szólni, hanem a legnevezetesebb
Péterrõl, akinek ünnepét június 29-én
tartja az Egyház: Szent Péter apostolról.

Simon Péter volt az elsõ tanítvány, akit
Jézus elhívott, hogy kövesse, testvérével,
Andrással együtt: „Gyertek, kövessetek, s
én emberek halászává teszlek bennete-
ket!” Szintén õ az, akire Jézus rábízza az
Egyház vezetését, õ az elsõ pápa: „Péter
vagy, erre sziklára építem egyházamat, s
az alvilág kapui sem vesznek rajta erõt.
Neked adom a mennyek országa kulcsa-
it.” Péter az apostolok „vezére”.

A Szentírásban azonban olvashatsz ró-
la olyan történeteket is, amelyekbõl kide-
rül, hogy õ is esendõ ember volt. Egy kö-
zülünk. Amikor Jézussal és a tanítvá-
nyokkal volt együtt, õ volt a „szószóló”
az apostolok között. Péter vallotta meg
mindnyájuk nevében, hogy kinek tartják
Mesterüket: „Te vagy Krisztus, az élõ Is-
ten Fia.” Biztosan olvastad azt az újszö-

vetségi részt is, amikor az utolsó vacsorát
követõen Jézus megjövendöli, hogy Péter
még azon az este háromszor megtagadja
õt. Péter fogadkozott és erõsködött: „Még
ha meg is kell veled halnom, akkor sem
tagadlak meg.” Ismered a történet folyta-
tását: amikor a kakas megszólalt, már
harmadszorra tagadta meg Krisztust.

A mi életünkben is kerülhetünk hason-
ló helyzetbe, sõt talán már kerültünk is.
Én is voltam már olyan társaságban, ahol
nem „divat” a vallásosság, ahol az a
„nagyfiú”, aki kigúnyolja azt, aki például
templomba és hittanra jár. Hajlamosak
vagyunk ilyenkor csendben elbújni, hall-
gatni. Rossz érzés kilógni a sorból, kikö-
zösítettnek lenni. Péter apostol is ezt érez-
hette: félt a fõpapok udvarában, az utolsó
vacsora estéjén, hogy mi történik vele, ha
kiderül, hogy õ is a Názáreti Jézus tanít-
ványa. Akár õt is elítélhették volna – ettõl
való félelme miatt tagadta meg Krisztust.

Pétert végül, hosszú élete végén, kereszt-
re feszítették a hitéért. Már nem félt megval-
lani Jézust. Neked, nekünk is ez a felada-
tunk: mindig hû maradni hitünkhöz, még ak-
kor is, ha néha kellemetlenséggel jár.

Kovács Péter

A rengeteg életvédõ közül, akikkel eddig találkozhattam, egy mindig kiemel-
kedõ emlék marad számomra tiszta alázatosságával, és végtelen elhivatottságá-
val. John Barros egy évtizede egy orlandói abortuszklinika elõtt ülve tölti hét-
köznapjait, várandós nõknek könyörögve, hogy gondolják meg magukat és tart-
sák meg gyermeküket. Százak hallgattak rá.

Önkéntestársaimmal egy csa-
pat diákkal beszélgettünk egy
életvédõ transzparens elõtt a Kö-
zép-Floridai Egyetem kampusz-
án. John Barros éppen a transzpa-
rensünk mellett parkolt az autójá-
val, ezért eldöntöttük, hogy mie-
lõtt elhagyjuk Floridát, csatako-
zunk hozzá a klinika elõtt – ol-
vasható a LifeSite oldalán.

Elkezdtek feltûnni a lányok,
néhányukon már jól látszott a vá-
randósság. Sokuk elõzõ nap is
járt itt, és babájuk már megkapta
a méreginjekciót. A továbbiak
még két napot vesznek igénybe.
John elmondása szerint 10 év
alatt kettõ lány ment bele a javaslatára,
hogy visszafordítsák a folyamatot. Az
injekciós módszer azért a legrosszabb,
mert az orvosoknak gyakran több külön-
bözõ szert kell kipróbálniuk, hogy gyor-
sítsák a folyamatot. Ily módon a lányok a
halott babát hordják ki, fizetnek, és élik
tovább életüket.

„El sem tudjátok képzelni, miféle em-
berek járnak ezen a helyen” – mondja. –
„Néha az orvosok a parkolóban masíroz-
tatják a terhes nõket. Fel a térdekkel!
Gyorsabban! – kiabálják. Ez borzasztó.”

Minden egyes lánynak, aki megáll a
kórház elõtt, John elkezd könyörögni: „Ne
tedd ezt! Mire van szükséged? Mindenben
tudunk segíteni! Orvosi ellátás? Egy lakás,
ahol éljetek? Anyuka, védd a gyermeked!
Ne tedd ezt! Légy igaz barát! Ez az orvos a
héten már elpusztított egy lányt. Használd
az okostelód, keress rá Google-on: Az
orlandói klinika újra nyit. Itt csak összetö-
rik a lányokat. Ne öld meg a gyermeked!”

Ahogy csökken az „õrültek házába” –
ahogy John hívja – tartó emberek száma,
megfogja szócsövét, hogy beszéljen.

„Ne hibáztassátok magatokat. Itt va-
gyok, hogy segítsek. Mindent megadok,
amire szükségetek van. Vittem lányokat
egy tenesseei anyaotthonba, szóval, ha a

párotokkal van baj, megoldjuk. Srácok,
legyetek igazi férfiak! Védjétek barátnõ-
iteket. Kérlek, gyertek ki!”

Senki nem jön ki. „Ideje énekelni!” –
mondja John. „Néha ez segít.”

Belekezd néhány dicsõítõ énekbe.
Összeállunk a két szeminaristával és
csatlakozunk hozzá. Egy terhes lány
megy el mellettünk piros kezeslábasban
egyenesen a klinika felé. Újra énekelni
kezdünk. Eltelik néhány perc, nyílik az
ajtó és ugyanaz a lány jön visszafele.
John az ajtóban fogadja, beszél vele és az
autóban ülõ párjával. Percekkel késõbb
az autó kihajt a parkolóból és a pár bol-
dogan integet ki az autó ablakán.

„Az éneklés volt!” – mondja. „Hála Is-
tennek, megtartja a babáját. 7 hónap után,
meggondolta magát. Olyan boldogok, lá-
tod? Nézd, még mindig integetnek!”

Nagyon fáradt vagyok. Nem tudom,
John hogyan tud itt lenni nap, mint nap.
De itt van. És Isten eszköze, hogy életek
százait mentse meg. Amikor megkérdez-
tem, hogy miért csatlakozott az életvédõ
mozgalomhoz, ezt válaszolta: „Isten
nem az életvédõ mozgalomba hívott. Is-
ten egy 120 méteres járdaszakaszra hí-
vott, és még egyszer sem hagytam itt.”

(csaladhalo.hu)

S Z Á Z A K H A L L G A T T A K R Á
Az abortuszklinika elõtt áll és százak életét menti meg

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (10 . )

Isten azt akarja, hogy a Jézus Krisz-
tustól származó nagy közösségben, az
Egyházban legyenek olyanok, akik Jézus
nevében és a Szentlélek erejével tovább
folytatják Jézus üdvözítõ mûvét: hirdetik
az Evangéliumot, vezetik az euchariszti-
át, gyakorolják Jézus nevében a kien-
gesztelõdés szolgálatát, és jó pásztor-
ként irányítják a közösségeket. Õket
szokták papoknak hívni. Isten népének
szüksége van ilyen papokra. Ezért az Is-
ten belsõ vonzásaival hív egyeseket erre
a szolgálatra. Nem azért hívja õket, mert
õk szentebbek és jobbak másoknál, ha-
nem azért, mert az Isten szabadon kivá-

lasztotta õket, ahogy Jézus szabadon vá-
lasztotta az apostolait.

A mai világban bizony sok országban
érzõdik a paphiány. Vannak plébánosok,
akiknek 8-10 falut kell ellátniuk, és felõr-
lõdnek a munkában. Vannak aztán olyan
helyek is, ahol üres a templom és a pap-
lak, mert az utolsó öreg plébános is meg-
halt már.

Isten napjainkban is biztosan hív fia-
talokat a papi szolgálatra. Nem könnyû
ez a szolgálat, de szép. Ember szebbet
már nem is kívánhatna magának, mint-
hogy Krisztusnak, az Üdvözítõnek le-
gyen az „eszköze”. Ezért az egész ke-
resztény közösségnek imádkoznia kell,
hogy a Szentlélek nyissa meg azoknak a
fülét, akiket Isten a papi szolgálatra hív,
és olyan készségesen feleljenek erre a hí-

vásra, mint ahogy, a Biblia szerint, a
gyermek Sámuel válaszolt, amikor az Is-
ten hívását hallotta: „Szólj, Uram, mert
hallja a te szolgád”. (1Sám 3,10).

Az isteni hívás, a legtöbb esetben,
nem kifejezett belsõ szavakkal szokott
történi, hanem úgy, hogy az Isten
mély, tartós vágyat ébreszt egyesek
szívében, hogy a papi szolgáltra te-
gyék rá az életüket. Az ilyen vágyakat
õrizni és ápolni kell, és ebben sokat
segíthet a jó pásztorokért fohászkodó
Isten népének imádsága.

Nemcsak papokra, hanem a férfi és
nõi szerzetesekre is szüksége van Isten
népének. Õket az Isten arra hívja, hogy
saját életükkel jellé váljanak: jelezzék
azt, hogy az Isten országa oly nagy
kincs, hogy annak elérése kedvéért min-

dent, de mindent érdemes elhagyni. A
szerzetesek, minden korlátozó kötõdés-
tõl mentesen, Jézus Krisztus egyetemes
szeretetének lesznek szolgái, Isten egész
népének a javára. Az Egyház hosszú
történelme mutatja, hogy a férfi szerze-
tesek és apácák serege mennyi jót tett
Isten népének és a világnak. Ezért van
az, hogy az Egyház ellenségei legelõ-
ször a szerzeteseket és apácákat szokták
üldözni és szétkergetni, hogy ezzel
gyengítsék az Egyház életét.

A papi hivatáshoz hasonlóan, mély,
tartós, személyes vágyakkal szokta je-
lezni a Szentlélek, hogy egyeseket a
szerzetes életre hív. Imádkozzunk, hogy
legyenek mindig sokan, akik erre az ál-
dozatos, de szép életre vállalkoznak.

Nemeshegyi Péter SJ

IMASZÁNDÉKOK

(Folytatás a 2. oldalról)

„Anyuka, védd a gyermeked!”

A bicentenárium logójával ellátott
zászló leng az antarktiszi jeges szélben.
A világ egyik legdélibb pontján is meg-
emlékeznek Don Bosco születésének
kétszázadik évfordulójáról.

A córdobai X. Piusz Szalézi Kollégi-
um egyik növendékének édesapja, Cris-
tian Sosa õrmester egy évre az antarkti-
szi Belgrano 2 bázisra kapott kineve-
zést. Sosa õrmester és a X. Piusz-iskola
szalézi közössége úgy döntött, hogy a
bicentenárium hivatalos logójával ellá-
tott zászlót a szalézi rend alapítója szü-
letésének kétszázadik évfordulója al-

kalmából a világ egyik legdélebbi pont-
ján is felállítják.

Bosco Szent János születésének
bicentenáriumi évét 2014. augusztus
16-án nyitotta meg Ángel Fernández
Artime SDB rendfõnök a Colle Don
Boscón. A jubileumi ünnepségsorozat
Olaszországban 2015. január 24-én vet-
te kezdetét. Magyarországon Don Bos-
co égi születésnapján, január 31-én tar-
tották a megemlékezést Ivo Coelho, a
szalézi rend egyetemes formációs fele-
lõse jelenlétében.

(szaleziak.hu)

D O N B O S C O A Z A N T A R K T I S Z O N
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A titkosírással, illetve a jelbeszélõk
követõivel elõször a középiskolában ta-
lálkoztam. Két osztálytársunk alakította
ki, és így, a jelenlétünkben megtárgyal-
hattak mindent. Még minket is.

A II. világháborúban a titkosírás
egyik megfejtõje kedves, nemrég el-
hunyt lengyel barátnõm, Zosia volt.
Zosiának sikerült idejében Angliába
menekülnie. Természetesen azonnal
jelentkezett a már igen aktív lengyel
társaságnál. Örömmel fogadták, és
hála nagy nyelvtudásának, mindjárt
feladatot is kapott.

Londontól nem messze, egy kastély-
ban mûködött a németek és a hozzájuk
csatlakozott államok titkosírásainak
megfejtõibõl kialakított speciális egy-
ség. Zosia természetesen a lengyelek-
hez került, és erõsen koncentrálva fi-
gyelte a beérkezõ anyagot. Tõlük óce-
ánt, kontinenst átszelõ távolságban,
Észak-Amerikában szintén intenzív
munka folyt. Ott azonban nemcsak az
ellenség üzeneteinek a megfejtése volt
a cél, hanem a saját tervek, hadmozdu-
latok kódolt továbbadása. Olyan nyel-
vet kellett kitalálni tehát, amit a rend-
kívül fifikus módszerrel, eredménye-
sen dolgozó japánok képtelenek meg-
fejteni. Ennek a „kitalálásnak” a mun-
káját oldotta meg egy amerikai mér-
nök, Philip Johnson ötlete.

Johnson, misszionárius édesapjá-
val és édesanyjával, négyéves korá-
ban került egy navajo rezervátumra.
Mondhatjuk tehát, hogy a kis legény,
Philip, majdnem az anyanyelvével
egyszerre tanulta meg a navajók nyel-
vét és ismerte meg a szokásaikat, élet-
módjukat, és, ami ebben az esetben a
legfontosabb, a titkosírásukat. Ter-
mészetes tehát, hogy egy Los Ange-
les-i társaságban, ahol Philip is jelen
volt, a háborús eseményeket tárgyal-
va felvetették a navajók bekapcsolá-
sának ötletét. És ezt olyan jónak talál-
ták, hogy biztatták Philipet, jelentkez-
zék a megfelelõ katonai alakulat veze-
tõjénél, és ajánlja fel a szolgálatait. S
ahogyan mondani szokás: a többi már
történelem… (Ebben az esetben való-
ban az is volt).

Toborzók jelentek meg a navajo re-
zervátumon, hogy együttmûködésre szó-
lítsák fel éppen azoknak a leszármazot-
tait, akiket évtizedekkel azelõtt véres ke-
gyetlenséggel ûztek el õsi területeikrõl.
És mindenki nagy és örömteli meglepe-
tésére, a navajók tömegesen jelentkeztek
a közös ügy szolgálatára, egy jobb világ
megteremtésére.

A rezervátumon maradottak cere-
móniával, az eseményhez méltó tánc-
cal kérték a túlvilágiak segítségét,
hogy minden megpróbáltatás köze-
pette hathatósan a harcolók mellé
álljanak, akik gyakran valóban em-
bertelen körülmények között, telje-
sen a maguk ügyességére, szerencsé-
jére hagyva dolgoztak. Földbe vájt
üregekben, a készüléket magukhoz
szorítva adták le jelentéseiket, me-
lyek gyakran egy újabb hadmozdulat
alapjául szolgáltak.

Doris A. Paulnak a Jelbeszélõk cí-
mû, negyedik évtizedében járó könyve
ma is a sikerek közé tartozik. Amint a
borítólap hátsó oldalán szereplõ egyik
rövid kritikában áll: ennek a könyvnek
ott kellene lennie minden amerikai
család otthonában, hogy a fiatalok is
megtudják, milyen felbecsülhetetlen
segítséget jelentettek a jelbeszélõ indi-
ánok. A könyv zömmel a Csendes-óce-
án térségében mûködõkkel foglalko-
zik, de megemlíti az Afrikában, Szicíli-
ában, Olaszországban és a más terüle-
teken bevetetteket is.

Bitskey Ella, Sarasota

Midõn elsõ könyvemet megrendelte,
hivatalos udvariassággal „asszonyom-
nak” szólítottam, de az idõ múlásával,
ahogy egyre-másra futottak be a sárga,
vonalas papírra, öreges ákombákom be-
tûkkel írt levélkék (mindegyikhez tépett
szélû, kiegészítõ cédula csatlakozott),
áttértem a sokkal családiasabb, falusi
asszonyhoz jobban illõ “nénire”, ami
igen jólesett neki.

Maga mondja egy helyen: „Ezer bo-
csánat a rossz írásomér, de én már 80
éven felüli nénike vagyok. Elestem pár
hete, és a jobb karom kijött a vállamból.
Nem men ez már.”

Levélrõl levélre, mozaikszerûen, ösz-
szeállt egész élettörténete.

„Hároméves koromban árván marad-
tam egy kis bányafaluban. Apám hazavitt
mingyár a szüleihez. 12 éves koromig õk
neveltek, nagy szegénységben, de szere-
tettel és sok jó tanáccsal. Náluk jólesett
még a kenyérhaj is. Áldás poraikra!”

Tizenhat évesen férjhez ment. „Nem
szerelembõl, hanem komendálás útján.”
Két gyereket szült, de az egyik kiskorá-
ban meghalt. A nehéz magyarországi
helyzet családjával együtt kivándorlás-
ra kényszerítette. „12 évet Floridában
éltünk jó, hû élettársammal. Nagyon
szerettünk ott, de a rokonok idecsaltak
(Nilesbe). 6 éve vagyok özvegy. Egyetlen
fiamat is eltemettem a nyáron. 63 éves,
derék teremtés volt, de a gyári füst mé-
reg, neki is megártott. A családja rám
sem néz, ami igen szomorú. Már senkim
sincs. Teljesen egyedül állok, mint üres
pusztán a vén fa.”

Mindig újra és újra visszatér levelei-
ben az irodalomra:

„A magyar újságok, könyvek az élte-
tõim. Öt magyar lap jár nekem, két egy-
házi. Nagyon a szívemhez, lelkemhez
éreznek a drága Saáry mûvésznõ írásai
is. Már kétszer elolvastam a könyvét, de
én nem tudom elmondani, amit érzek,
mert csak négy kis téli iskolát jártam.”

Újabb és újabb kiadványokat rendelt.
Egyedül „Százféle szerelem” címû verses-
kötetemet küldte vissza, õszintén bevallva,
hogy az neki „magas”, azt õ „nem érti”.

De nemcsak a maga sorsa foglalkoz-
tatta. Egyik levelében ez áll: „Itt magyar
már nincs. Mind az örök hazában van-
nak. A gyermekek meg nem beszélnek
magyarul. Így sem újságot, sem könyvet
nem tudok továbbadni. 50-60 éve még
magyar templom, magyar csárda volt,
ma semmi, semmi. Egész idegenül élek
itt, de azért megmaradtam magyarnak –
63 év után is!”

Mindenre azonnal válaszolt. Sokszor
gyorsabban, mint szerettem volna. Leg-
bokrosabb teendõim közepette is küld-
tem azonban neki legalább egy-egy
lugánói lapot. Azt hiszem, ebbe a „levél-
váltásba” kapaszkodott lelkileg, utolsó
hónapjaiban.

Az utolsó levélen nincs dátum. A szö-
veg is zavaros. Az összefüggéstelen mon-
datok közt ilyen részletek akadnak:

„Nagyon restellem, hogy ilyen soká
megvárakoztattam a válaszommal, de el-
estem kétszer is. A kezem megint rosszabb,
csupa kék. Az eszem ága is megszenvedett.
Rém nehezen vagyok. Ez a fertõtlenítés
nagyon megviselt. Rémes, mit tesznek
könnyelmû emberek!”

Azóta csönd van. Herczeg néni nem
jelentkezik többé, s én még csak azt sem
tudom senkitõl megérdeklõdni, mi tör-
tént vele, noha nincs sok választék. Nyil-
ván kint fekszik valahol a nilesi temetõ-
ben, idegenül, idegenek közt. Annyit em-
legetett, dédelgetett olvasmányai szét-
szóródtak.

Talán nem is marad meg belõle más,
mint ez a pár, „kacsa-betûkkel” írt,
megrendítõ levél.

† Saáry Éva

Változóban van a val-
lások földrajza a világ-
ban. 2050-re a Föld la-
kossága 9,3 milliárdra nõ,
35%-kal növekszik majd.
A keresztények száma
ugyanilyen arányban, míg
a muzulmánoké kétszeres
arányban, 73%-kal emel-
kedik majd.

Ezzel majdnem megelõ-
zik a keresztények arányát
az amerikai Pew kutatási
központ becslései szerint.

A mozgásban levõ val-
lási jelenlét eddig nem is-
mert képét tárja elénk a je-
lentés, a becslési arányok
lehetséges hibáival együtt.
Ma a keresztények száma
2,1 milliárd, 35 év múlva

2,9 milliárdan lesznek, a
világ lakosságának növe-
kedéséhez hasonlóan 31%-
át képviselve. A muzul-
mánok a termékenységi
arányoknak köszönhetõen
1,6 milliárdról 2,7 milli-
árdra növekszenek, 23%-
ról 29%-ra. A hinduisták
száma is emelkedõben van
egymilliárdról 1,4 milli-
árdra (34%), a zsidók szá-
ma 14 millióról 16,1 milli-
óra (16%) növekszik. Min-
den más vallás aránya a
buddhizmust kivéve ál-
landó marad, Kínától elte-
kintve, ahol számos egy-
ház titokban mûködik. Az
ateisták és az agnosztiku-
sok száma 16%-ról 13%-

ra esik viszsza. A nem hí-
võ házaspárok gyermekei-
nek aránya 1,7%, míg a
vallásos szülõké 2,6%.

Jelenleg Németország
az egyedüli európai or-
szág a legmagasabb ará-
nyú keresztény lakosság
terén, a kilencedik he-
lyen az elsõ 10-bõl, ame-
lyek között van az USA
után, Brazília, Mexikó,
Oroszország, Fülöp-szi-
getek, Nigéria, Kína. Kí-
nában 2050-re 100 millió
keresztény lesz. Felkerül
a listára Tanzánia, Etió-
pia és Uganda is, míg az
USA marad továbbra is a
világ legkeresztényebb
nemzete. �

I D Õ S H E R C Z E G
A N D R Á S N É

Gyerekkorom kedvenc ita-
la volt a finom málna-
szörp. Jobb fajta cukrász-
dában vagy vendéglõben
választani lehetett kis szörp
és nagy szörp között. A
málnaszirupot egy stam-
pedlibe öntötték, ezt pe-
dig belekeverték a pohár
szódavízbe. Ha jól emlék-
szem, a nagyszörpbe két-
szer annyi szirup került és
a szóda is egy decivel
több volt. Néhány évvel
ezelõtt, egy dél-tiroli fa-
lucskában járva, az élel-
miszerboltban házi készí-
tésû málnaszirupra buk-
kantam. Megvettem, s
amikor hazaérve
buborékos vízzel
felöntve megkós-
toltam, a gyerek-
korom jutott az
eszembe. Hiába, a
néhai nagy francia
írónak, Marcel
Proustnak igaza
van: az ízek, illa-
tok visszaidézik a
régmúlt idõk han-
gulatát és emléke-
ket ébresztenek.
Nem sokkal késõbb egy
napsütéses, koraõszi na-
pon a bajor fõvárostól,
Münchentõl nem messze
fekvõ Szent Ottilia kolos-
tor által rendezett vásáron
jártam. Ezt minden évben
megrendezik kül- és bel-
földi kolostorok termékei-
nek bemutatására és nép-
szerûsítésére. Volt ott fá-
ból faragott kereszttõl és
díszes viaszgyertyától kezd-
ve gyerekjátékokon át
faliszõttesig és csipkete-
rítõig sok-sok portéka. Ma-
gyarországról a kismarosi
ciszterci nõvérek monos-
tora érkezett, egyebek kö-
zött málnaszörpöt is kí-
nálva. Amikor a helyszí-
nen megkóstoltam, úgy
éreztem, ilyen nemes italt
életemben nem ittam. Saj-
nos erre már más is rájö-
hetett, mert a nõvérek csu-
pán egyetlen üveget tud-
tak felkínálni – a többi
mind elkelt. Abban a re-
ményben, hogy tudok be-
lõle rendelés útján tartalé-
kot is beszerezni, felírtam

címüket és pár nappal ké-
sõbb levélben fordultam
hozzájuk kérésemmel. Vá-
laszuk részben lehangolt,
részben azonban reményt
ébresztett, ugyanis közöl-
ték velem, hogy a leges-
legutolsó üvegekkel jöt-
tek a bajorországi vásárba
és legközelebb csak a jö-
võ évi málnaérés után
kaphatok a frissen készült
szirupból. Utaltak arra is,
hogy a gyümölcsök fel-
dolgozását néhány éve
azért határozták el, hogy
segítsék a környékbeli ter-
melõket, akikrõl a rend-
szerváltás megfeledke-

zett, mert miután felosz-
lottak a termelõszövetke-
zetek, és megszûnt az ál-
lami felvásárlás rendszere
is, magukra maradtak ter-
ményeikkel. A ciszterci
nõvérek kismarosi mo-
nostorukban nekiláttak a
lekvár- és szörpkészítés-
nek, természetesen „bio”
alapon, mert nem akarták,
hogy az ízek élvezete bár-
mi kárt is tegyen a fo-
gyasztók egészségében.
Hogy le ne maradjak a kö-
vetkezõ évi szörprõl, újabb
levélben jeleztem, hogy jó
pár üveggel szeretnék be-
lõle kapni, és rendelésem
elszállítására személye-
sen jövök Kismarosba.
Úgy hozta a sors, hogy
egy esztendõvel késõbb
Budapesten jártam, ahon-
nan már alig egy óra az út
a nõvérek monostoráig. A
megbeszélt idõben Gem-
ma nõvér fogadott, aki el-
mesélte, hogy még a kom-
munista diktatúra idején,
igencsak nehéz körülmé-
nyek között, szinte titok-

ban alapították meg a je-
lenlegi monostort. A
rendszerváltás után már
szabadabb körülmények
között építhették meg
modern templomukat, va-
lamint a hálótermekkel
és étkezõvel ellátott
konferencia-központju-
kat. Közben megmutatta
azokat a lekvárokat, ször-
pöket és mézfajtákat,
amelyek iránt egyre na-
gyobb érdeklõdés mutat-
kozik meg. Becsomagol-
ta az én szörpös üvegei-
met is, és mielõtt útra en-
gedett, megemlítette azt
is, hogy a falucska köz-

pontjában egy or-
topéd-baleseti se-
bész szakorvos, va-
lamint hittanár fe-
lesége – aki gyógy-
testnevelõi diplo-
mával is rendelke-
zik – a nõvérekkel
együtt a Boldog-
asszony Háza Ala-
pítvány Egészség-
ügyi Szolgáltatása
néven rendelõt lé-
tesített, amely ma

már Kismarosi Ciszterci
Orvosi Rendelõ néven
áll nyitva mindenki elött.
Dr. Fejérdy Gábor, a
rendelõ szakmai felelõ-
se szerint azért válasz-
tották eredetileg az ala-
pítvány rendszert, mert
oda a betegek és jóte-
võk egyaránt befizethe-
tik az intézmény fenn-
tartására szánt össze-
get. Ez lehetõvé teszi,
hogy a rászorulók közül
senki se legyen meg-
fosztva a szakmailag és
erkölcsileg megfelelõ
egészségügyi ellátástól.
A kezdeményezés híre
persze eljutott külföldre
is, így a svájci Lugano-
ban megalakult a rende-
lõ támogatására az
„Amici di Kismaros”
nevû egyesület, és Bel-
giumból is segítik cisz-
terci szerzetesnõk az is-
teni szeretet jegyében
létesült intézményt a
Dunakanyar festõi kör-
nyezetében.

Vincze András

A V A L L Á S O K J Ö V Õ J E

M Á L N A S Z Ö R P

A kismarosi ciszterci rendelõ

Floridai levél

T I T K O S Í R Á S
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Pál László 1960. október 8-án született a Hargita megyei Szentegyházán, mé-
lyen hívõ szülõk negyedik gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait szülõ-
falujában végezte. A tomboló kommunista elnyomás közepette is megtapasztal-
ta, milyen sok hitvalló él a környezetében, milyen sok ember kész Istenért és az
Egyházért áldozatot hozni.

Hetedik osztályos korában, 1974-ben
édesapja elvitte Csíksomlyóra, a pün-
kösdi búcsúra. „Csodálkozva néztem a
zsúfolásig megtel kegytemplomban vir-
rasztó és imádkozó embereket” – emlék-
szik vissza Pál László. Személyiségét
éppen ez: népének gyakorló hite alakí-
totta. Ebben gyökerezett az az elhatáro-
zása is, hogy középiskolai tanulmányait
a gyulafehérvári kántoriskolában – a mai
Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Ka-
tolikus Teológiai Líceumban – folytatja.

„1975. szeptember 18-
án léptem át a gyulafehér-
vári kántoriskola kapuját –
eleveníti fel emlékeit Laci
atya. – A hatalmas õsi szé-
kesegyház árnyékában
meghúzódó püspöki palota
utca felõli szárnya adott he-
lyet akkor az intézmény-
nek; az épület másik olda-
lán lakott Márton Áron
püspök. Több mint 160 di-
ák kezdte meg akkor a tan-
évet. Számomra, székely
gyermek számára, aki ad-
dig a napig szülõfalumból
csak Székelyudvarhelyre
és Csíkszeredába jártam, minden új volt.”
Osztályfõnöke, a késõbb rejtélyes körül-
mények között fiatalon elhunyt Pálfi Gé-
za spirituális-hittanár mély nyomot ha-
gyott benne. „Gerinces ember volt, és hit-
valló keresztény – mondja Laci atya. –
Évtizedek távlatából ma is visszacseng
fülembe érces hangja, figyelmeztetése,
kérése, amely ballagási ünnepségünkön,
1979. május 27-én, a szentmisén belezen-
gett a székesegyház csendjébe és diákjai
lelkébe: »Jaj, a tüzet ne hagyjátok kihalni!
Az élet szent okokból élni akar« (Ady
Endre: A tûz márciusa címû versébõl). A
tüzet, a fényt azóta is igyekszünk ébren
tartani és továbbadni a következõ nemze-
dékeknek, hogy minél több igaz magyar
és hitvalló keresztény ember legyen Ma-
gyarország határain belül és kívül, min-
denhol a nagyvilágban.”

Érettségi vizsgáját kilenchónapnyi sor-
katonai szolgálat követte, majd 1980 és
1986 között filozófiát és teológiát tanult a
gyulafehérvári Hittudományi Fõiskolán.
Pál László a II. Vatikáni Zsinat gyerme-
ke. A szemináriumban olyan tanárokat
hallgathatott, akik a hetvenes évek elején
Rómában tanultak, és magukkal hozták
onnan a zsinat szellemét: a szentírástudo-
mány, fundamentális teológia (alapvetõ
hittan), dogmatika, liturgika, egyházjog
és erkölcsteológia területein ezt adták to-
vább. Egykori tanárai szerint Pál László
esetében az elhintett magok jó talajba
hulltak és gazdag gyümölcsöt termettek.

Pappá Jakab Antal egyházmegyés
püspök szentelte a gyulafehérvári szé-
kesegyházban 1986. június 22-én. „Az
elsõ szó, ami eszembe jut szentelõ püs-
pökömrõl az, hogy emberséges. Végtele-
nül emberséges. Szigorú, de embersé-
ges. Kispapokként, amikor elõadást
vagy úti beszámolót tartott nekünk, na-
gyon szigorúnak láttuk, de a szentelések
elõtti skrutíniumok alkalmával, a vele
folytatott õszinte és bensõséges beszél-
getésekben arról is megbizonyosodhat-
tunk, hogy a nagy szigorúság mögött egy
végtelenül emberséges ember rejlik. Az-
óta is szeretettel gondolok rá. Jakab An-
tal nagy ember és nagy püspök volt.”

Papi tevékenységét Pál László segéd-
lelkészként Marosvásárhelyen kezdte a
Keresztelõ Szent János-plébánián, majd
Szászrégenben és Ditróban folytatta.
Plébánosként Nagyszebenben a terézi-

ánumi Sarlós Boldogasszony Plébánián
szolgált. Ez idõ alatt – 1998-ban – kezdte
meg egyházjogi tanulmányait a budapes-
ti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Kevéssel azután, 2000-ben Gyulafehér-
vár érseke, a tanulmányokra tekintettel,
felmentette plébánosi teendõi alól; ekkor
került Pál László a budapesti Batthyány té-
ri Szent Anna Plébániára kisegítõ lelkész-
nek. Tanulmányait 2002-ben a licenciátusi
fokozat megszerzésével zárta.

Laci atyát életútja innen az ausztriai
Õrvidékre (Burgenlandba)
vezette: 2003 óta a Kis-
martoni Egyházmegyében
tevékenykedik. A 2010-es
esztendõ nagy változáso-
kat hozott az életében:
2010 elején Paul Iby akko-
ri fõpásztor inkardinálta az
egyházmegyébe, az új kis-
martoni püspök, Ägidius
Zsifkovics pedig rögtön a
felszentelését, 2010. szep-
tember 25-ét követõen,
2010. október 1-jei ha-
tállyal kinevezte Pál Lász-
lót a kismartoni egyház-
megye püspöki vikáriusá-

vá és megbízta a magyar katolikusok
pasztorációjának a vezetésével. Ebben
pedig hamarosan gyökeres fordulat kö-
vetkezett be.

Ägidius Zsifkovics püspök javaslatára
több mint húsz év után, 2011. december
18-án ismét magyar nyelvû szentmisét
mutattak be Kismartonban, a ferences
templomban. Szentbeszédében Pál Lász-
ló így fogalmazott: „Mindvégig remény-
kedtünk abban, hogy valamikor talán újra
lesz anyanyelvünkön isten-dicséret,
szentmise abban a templomban, ahol már
korábban is volt. Ma pedig történelmet
írunk.” Hozzátette: „Az ember igazán
csak anyanyelvén tud imádkozni, sírni és
örülni.” A fõpásztor a régi hagyomány
folytatásával is Pál László püspöki vikári-
ust bízta meg, aki ennek minden hónap
harmadik vasárnapján teljes szívével és
lelkével eleget tesz.

2014-ben Ägidius Zsifkovics püspök
kinevezte Pál Lászlót az egyházmegyei
bíróság vezetõjévé.

Pál László atya jelenlegi megbízatá-
sai tehát: plébános, püspöki vikárius
(egyházmegyei szinten a magyar pasz-
toráció irányítója és Kismartonban ma-
gyar lelkész), kanonok (a káptalan tag-
ja) és mint ilyen a püspök tanácsadó tes-
tületének tagja, egyházmegyei bíró, az
egyházmegyei bíróság vezetõje. Mint
püspöki vikárius, püspöke megbízásá-
ból a bérmálás szentségét is sok esetben
kiszolgáltatja.

Pál László mindig az evangéliumi
örömhír ígéreteire épített. Erdélyben
megtapasztalta Isten szavának az erejét,
amire nagy szüksége volt az embertelen
kommunista diktatúra idején. Ennek az
isteni szónak a hatását érzi Burgenland-
ban is, és ezt a meggyõzõdését adja to-
vább az embereknek. Hûen követi a zsol-
táros szavát, amit huszonöt éves papi ju-
bileuma alkalmából a meghívójára írt:
„Mivel viszonozzam az Úrnak, ami jót
tett velem? Veszem az üdvösség kelyhét,
és segítségül hívom az Úr nevét” (Zsolt
116,12–13). A II. Vatikáni Zsinat szelle-
mében teljesíti hivatását. Örök törekvé-
se, hogy enyhítsen az emberek gondjain,
õket az élet különféle helyzeteiben eliga-
zítsa, megerõsítse. Vallja Szent II. János
Pál tanítását, mely szerint „az Egyház út-
ja az ember”.

Varga Gabriella

A S Z É K E L Y N É P H I T E A L A K Í T O T T A
Pál László kismartoni plébános, püspöki helynök

„AzEgyház útjaaz ember”

Egyháziak százai vállalták hivatásuk-
hoz, hitükhöz hûen a helytállást a kom-
munista diktatúra idején is, a rájuk bízott
híveket védve, Krisztus keresztjébe ka-
paszkodva. De nem volt könnyebb a dol-
guk azoknak sem, akik elmenekültek,
vagy arra kényszerültek, hogy hazát cse-
rélve éljék életüket, teljesítsék küldeté-
süket a visszatérésnek szinte a legkisebb
reménye nélkül.

Ezek a gondolatok, érzelmi állapotok
idézõdtek fel nemrég Veszprémben a
Szaléziánumban, ahol a Pannon Egye-
tem Magyar Napok rendezvénysorozatá-
ban a nyugati emigrációt megjártak sors-
helyzeteit kutatva Havasi József szalézi
és Marton Bernát ciszterci szerzetessel
beszélgetett B. Varga Judit történész-
muzeológus, valamint Soós Viktor Attila
történész idézte fel az egyházüldözés
módszereit, kereteit, eseményeit az 1945–
1989-ig terjedõ idõszakban.

Az egyházüldözés már 1945/46 fordu-
lójához köthetõ – hangzott el a bevezetõ-
ben. 1945 õszétõl a
kierõszakolt koalí-
ciós kormányban a
belügyminiszteri
posztot a kommu-
nista párt vette át, s
ez meghatározta az
egyházak léthelyze-
tét is. Már ekkor
megnyitották azo-
kat az állambizton-
sági dossziékat,
amelyek egy-egy
püspökségre, veze-
tõ egyházi szemé-
lyiségre vonatkoztak, amelyekben gyûj-
tötték lefoglalt leveleiket, körleveleiket,
prédikációikat. Egyház és állam legfõbb
ütközési pontja az oktatás, az ifjúság ne-
velésének területén volt, ezért ezen a pon-
ton igyekeztek az egyházakat megszoron-
gatni. Elõször a kötelezõ hitoktatást tették
fakultatívvá, majd közel hatezer egyházi
általános és középiskola, óvoda államosí-
tása következett. Utoljára a katolikus egy-
házat is megállapodásra kényszerítette a
pártállam, melynek értelmében három
férfi és egy nõi szerzetesrend két-két kö-
zépiskolát tarthatott fönn. 1950-ben közel
11 ezer szerzetes sorsa vált bizonytalan-
ná, civil állami munkát kellett vállalniuk.
Közülük sokan megpróbálták illegális
módon tartani tovább is a kapcsolatot
egymással, de sokan elhagyták az orszá-
got. Nyugatra mentek, vagy a tengeren
túlra, hogy ott folytassák tovább szerzete-
si hivatásukat. 1951-ben létrehozták az
Állami Egyházügyi Hivatalt (ÁEH), az
állam ellenõrzési fórumát, amely 1989

nyaráig mûködött minden megyeszékhe-
lyen, minden püspökségen. Kádáréknak
maradt gondjuk az emigráltakra is. A
megfigyelõi/jelentõi rendszer Nyugaton
is mûködött mindenhol. Megpróbálták az
emigrációban élõket is megosztani, haza-
hívni különbözõ trükkökkel, hogy azután
itthon meghurcolják õket. Bár az egyhá-
zakat intézményesen megtörni nem sike-
rült, de nehezen gyógyuló sebeket szerez-
tek ezekben az idõkben, állapította meg a
történész.

Havasi József a kivetkezés után gyár-
ban dolgozott sokáig, házi õrizetben is
volt, majd sikerült a Gondviselés segedel-
mével rendjéhez eljutnia Bécsbe,
Páduában pedig a teológiát befejeznie.
Élete legnehezebb döntése volt az ország
elhagyása, de visszajönni is nehéz volt a
rendszerváltás után – vallotta meg a be-
szélgetésben. Ugyanis Bécs a második
otthona lett. Több mint harminc évet töl-
tött ott. Visszatérve 1990-tõl három ciklu-
son keresztül volt a szaléziak tartomány-

fõnöke. Bécsi évei-
ben, mikor már át-
jöhetett szülõhazá-
jába, sokszor sike-
rült itthon indexen
lévõ könyveket át-
csempésznie honfi-
társainak, így is
erõsítve bennük a
reményt, a kitar-
tást. Ha most újra-
kezdené az életét,
semmit nem hagy-
na ki belõle, a ne-
héz idõket sem,

mondta, mert mindez kellett ahhoz, hogy
megerõsödjék hitben, elszántságban.

Marton Bernát atya fiatalon, édesanyja
tanácsára indult neki 1956-ban a messzi
útnak, hogy megkeresse akkor már cisz-
terci szerzetes bátyját Amerikában, Dal-
lasban. Szülõje átlátta a helyzetet – osz-
tályidegennek számítottak –, hogy fiának
küldetését támogatja azzal, ha elküldi a
diktatúra zaklatásai elõl. Az atya elké-
pesztõ történeteket mesélt emigrációs
amerikai útjáról, amelynek útlevél, és
pénz nélkül vágott neki, s amelyen mégis
Isten gondviselése vezette, védõangyala-
in keresztül. Dallasban 19 évet tanított a
rendjük iskolájában. De az utóbbi idõben
már nagyon vágyott haza, s nemrég ez is
teljesült. Az idõs szerzetes ma is tanít, és
74 évesen ultramaratont fut a gimnazista
tanítványai gyûrûjében – emelte ki B.
Varga Judit. Példa õ az ifjúság elõtt.
Olyan, amely több nemzedék életébõl ki-
maradt sajnos az elmúlt érában.

T. É.

H A Ú J R A K E Z D E N É K A Z É L E T E T …
Szerzetesek az emigrációban

Marton Bernát ciszterci szerzetes

A filozófiai és teológiai fõiskolát
1802-ben hozta létre Heiligenkreuzban
a ciszterci rend. Mára a papképzés
ausztriai központjává lett a XVI. Bene-
dekrõl elnevezett intézmény. Egy át-
építés révén modern campus jött létre
az alsó-ausztriai településen. A létesít-
ményt április 30-án áldotta meg Schön-
born bíboros.

Elõadó- és szemináriumi termekkel,
könyvtárral, médiateremmel bõvül a
heiligenkreuzi fõiskola, és modern, nyi-
tottságot sugárzó egyetemi campusszá
válik. Magas színvonalú szakmai kép-
zést nyújtó intézmény, a spiritualitás, a
hivatások megerõsítését és elmélyítését
is szolgálja – mutatta be a fõiskolát Pater
Karl Wallner OCist rektor. A bõvítésre
az évrõl évre mind több jelentkezõ miatt
volt szükség, 1992 óta ugyanis 62-rõl
274-re emelkedett a hallgatók létszáma.

Az 1802 óta mûködõ fõiskola 2007-
ben vette fel XVI. Benedek nevét, és pá-

pai jogú intézmény lett. A II. József utáni
években a szerzetes-utánpótlás képzésé-
re létrehozott iskola ma Ausztria, sõt az
egész német nyelvterület számára a pap-
képzés és hivatáspasztoráció központjá-
vá nõtte ki magát.

Jelenleg a 274 hallgatóból 160 a pap-
növendékek száma, továbbá a már egy-
házi hivatásukat végzõk közül 28 nõ és
86 férfi tanul az intézményben. Ausztrá-
lia kivételével minden kontinensrõl ér-
keztek diákjaik: közülük 92-en Ausztriá-
ból, 89-en Németországból, 12-en Viet-
namból és 5-en Svájcból származnak.

Az 1133-ban alapított heiligenkreuzi
apátságban jelenleg nyolcvan szerzetes
él. Tevékenységük része a plébániai lel-
kipásztori szolgálat, filozófiai és teológi-
ai fõiskolájukon 1802 óta nyújtanak lel-
kipásztori képzést. Liturgikus életükben
nagy hangsúlyt fektetnek a kórusimára,
mely nyitott a látogatók elõtt.

(Magyar Kurír)

MODERN CAMPUS HEILIGENKREUZBAN
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MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

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

ANGLIA:
London: Csicsó János fõlelkész, Hungarian

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

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

John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Ashby De La Zouch, Bir-
mingham, Bolton, Derby, Leeds, Leicester, Liver-
pool, Nottingham, Preston, Rochdale, Sheffield,
St. Helens, Wolverhampton. Manchesterben min-
den szombaton este 8-kor St. Augustin Roman
Catholic Church (Az egyetem mellett).

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

ner Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-1070 Wien, tel.: 0043-1/526 49 72; fax:
0043-1/ 526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécsújhely,
Domplatz 1 (Szent Katalin-kápolna), minden hónap
utolsó vasárnapján 17.00-kor; Bécs, vasárnaponként
11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.
E-mail: bmke@katolikus.at, http://www.katoli-
kus.at; Baden, minden hónap második vasárnapján
16.30-kor, Leesdorfer Hang Str. 74., 2500-Baden.

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

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501 Unterwart 226, tel.:
0043-3352/34108. E-mail: kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 10.00-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 9.00-kor.

Eisenstadt/Kismarton: Szentmise minden hó
3. vasárnapján 11.00-kor, Franziskaner Kirche,
Haydngasse 31, A-7000 Eisenstadt.

Graz: Msgr. Molnár Ottó, tel.: 0043-316/68 21
2421, otto.molnar@laposte.net; és Holló István, tel.:
0043-676/8742 6711, e-mail: istvanhollo33@yahoo.
de; szentmise minden vasárnap 17.00 órakor. Kalva-
rienberg-Kirche, Kalvarienbergstr. 155., A-8020 Graz.

Innsbruck: Szentmise minden hónap 2. vasár-
napján, Richard Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck.

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

Klagenfurt: Hájtájer István, A-9854 Malta
74, tel.: 0043-4733/232 v. 0043-6768 7727 444,
e-mail: hajti80@freemail.hu; Szentmise minden
hónap utolsó vasárnapján 15.00-kor a Kapuziner
Kirchében, Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-templomban,
Aigner Str. 135. A-5061 Salzburg Érdeklõdni:
Bohuny István, tel.: 0043-699/81721232.

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

Catholique Hongroise, Magyar Ház, szentmise min-
den vasárnap 10.30 és 18.00 órakor. Rue de l’Arbre
Bénit 123, B-1050 Bruxelles. Tel.: 0032-2/64 96 188,
mobil: 0032-487/614 063, e-mail: ihavas@piar.hu.
Misézõ helyek: Leuven, Hága/NL, Luxembourg.

Liége/Luxembourg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Aumonier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, tel.: 0032-4/22 33 910; fax: 0032-4 /22116
09. Misézõ helyek: Liége, Verviers, Eupen, Huy,
Genk, Eiden, Charleroi, Luxembourg város.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Cibian Miklós fõlelkész, szentmise

minden vasárnap 11-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F-
75010 Paris, tel.: 0033-1/42 086170, fax: 0033-1/42
067155, e-mail: missioncatholique@ orange.fr; www.
magyarmisszio.info

Dél-Franciaország: Ft. Cibian Miklós fõlel-
kész, mise minden 1. szombaton 16 órakor: Or-
solyiták kápolnája, 15, rue Soeur Bouvier 69005
Lyon, tel.: 0033-1/42 086170, fax: 0033-1/42
067155, e-mail: missioncatholique@orange.fr;
www.magyarmisszio. info. Misézõ helyek: Gre-
noble, Nizza.

Lotharingia: Misézõ hely: Nancy.
LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján

15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-templom
(Koœció³ Wniebowst¹pienia Pañskiego), Ursy-
nów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Met-
róval a Stok³osy állomásig kell jönni, majd Varsó
központja felé sétálni kb. 350 m-t.

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ungarische Kath. Mission, Zirbelstr. 23, D-86154
Augsburg, tel.: 0049-821/ 21 93 93 30 vagy
0049-821/21 93 93 24, E-mail: augsburgi-misszio
@web.de; www. augsburgimisszio.de

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

Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Apró-, házassági-, általános hirdetések karakterenként:

0,10 EUR

„Jelige” – postaköltség 5,00 EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként 0,20 EUR

Nagybetûs sorok betûnként 0,40 EUR

Egyszerû, 1 „pontos” keret 10,00 EUR

Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.

Külön kívánságokat esetenként árazunk.

Egymás utáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori

hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %

kedvezményt adunk!

A Z É L E T K Ö N Y V É B Õ L

† Somfai Béla SJ
(1932–2015)

Április 6-án, húsvéthétfõn este Kana-
dában elhunyt Somfai Béla jezsuita.

Somfai Béla 1932-ben született Sár-
szentmiklóson. A szerzetesrendek fel-
oszlatása miatt az egri szemináriumban
kezdte teológiai tanulmányait 1950-ben,
majd egy évvel késõbb a veszprémiben
folytatta, amit 1952-ben feloszlattak. Az
év õszén megkezdte a szétszóratásban lé-
võ jezsuita provincia „földalatti noviciá-
tusát”. Fizikai munka és kétéves fegyve-
res katonai szolgálat után 1954-ben foly-
tatta teológiai tanulmányait a budapesti
teológiai akadémia civil hallgatójaként.

1956-ban elöljárói kívánságára nyu-
gatra távozott. 1957-ben Ausztriában le-
tette elsõ fogadalmait, és 1959-ben a ró-
mai Gergely Egyetemen licenciátust
szerzett filozófiából. Teológiai tanulmá-
nyait a torontói Regis College-ban, a Jé-
zus Társaság kanadai fakultásán fejezte
be 1963-ban, miután 1961-ben ugyanott
pappá szentelték. A jezsuita képzés utol-
só évét Clevelandben végezte 1964-ben.

Itt tanított 1993-ig erkölcsteológiát és
bioetikát. 1975–76-ban a Medical Coll-
ege of Georgia intézményben, 1982–
83-ban a Montreali Egyetem Medical
Humanities intézetében, 1989–90-ben
pedig a montreali McGill Egyetem
bioetikai kutatóintézetében dolgozott
meghívott munkatársként. Vendégpro-
fesszorként tanított a Saint Louis-i Egye-
temen, a tokiói Sophia Egyetemen és a
nigériai Enuguban is. Közben néhány
évig a Kanadában lelkipásztorkodó ma-
gyar jezsuiták elöljárója volt.

1993-ban emeritált a Toronto School
of Theology intézményben, és visszatért
Magyarországra. A Szegedi Hittudomá-
nyi Fõiskolán az erkölcstan és a bioetika
tanszékvezetõ professzora és oktatási

rektorhelyettes volt 2007-ig, valamint
néhány évig a budapesti Semmelweis
Egyetem és a szegedi egyetem orvosi ka-
ra meghívott eladója is volt. 2007-ben
nyugalomba vonult, Budapestre költö-
zött, ahol a Sapientia Szerzetesi Hittudo-
mányi Fõiskolán volt emeritus profesz-
szor és meghívott elõadó.

Somfai Béla temetése a kanadai Picke-
ring magyar jezsuita temetõjében volt.
Budapesten hálaadó gyászmisét mond-
tak érte a Mária utcai templomban ápri-
lis 20-án.

(Jézus Társasága)

Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40 vagy Kölnben:
tel./fax: 0049-221/33 778 517.

Freiburgi érsekség:
Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,

cím: Schwetzinger-Str. 32, D-68723 Plankstadt,
havonta magyar szentmisét tart Mannheimben.

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

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

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

Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdek-
lõdni: Ft. Lukács József, Kath. Ungarnseelsorge
Köln, Am Rinkenpful 10, D-50676 Köln. E-mail:
ungarnzentrum@netcologne.de; tel./fax: 0049-
221/33 778 517; http://www.ungarnzentrum.de

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

Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darm-
stadt, Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katho-
lische Ungarische Gemeinde, Ludwig-Land-
mann-Str. 365, D-60487 Frankfurt. Tel.: 0049-69/
24 79 50 21, 069/24795022, fax: 0049-69/97 78
26 84; www.magyar-katolikusok-frankfurt.de,
pal.takacs@magyar-katolikusok-frankfurt.de

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

Ladshut. Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar
Katolikus Egyházközség – Ungarische Katholi-
sche Gemeinde, Oberföhringer Str. 40, D-81925
München. Tel.: 0049-89/982637, fax: 0049-89/
985419. E-mail: info@ungarische-mission.de;
www.ungarische-mission.de Nyugdíjas kisegítõ:
Ft. Buchmüller István ny. plébános.

Münster-Padeborn-Osnabrücki
Egyházmegyék:
Passaui Egyházmegye:
Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,

D-94121 Salzweg, Tel.: 0049-8505/1229.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Érdeklõdni: Dr. Tempfli Imre, Ungarische Ka-

tholische Gemeinde, Albert-Schäffle Str. 30,
D-70186 Stuttgart, tel.: 0049-711/236 91 90, fax:
0049-711/236 73 93, e-mail: mission@stuttgar-
ti-katolikusok.de http://www.stuttgarti-katoliku-
sok.de. Misézõ helyek: Stuttgart, Ulm, Balingen-
Frommern, Biberach, Böblingen, Friedrichsha-
fen, Eislingen, Heidenheim, Heilbronn-Hork-
heim, Ludwigsburg, Munderkingen, Reutlingen,
Schwäbisch-Gmünd, Weingarten.

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

Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würz-
burg. Tel.: 0049-931/38 66 2530, fax: 38 662 599.

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

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

római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, I-00151 Roma,
tel. és fax: 0039/06 6530 796, mobil: 0039/348 79
52 165, e-mail: italiamissiohu@gmail.com. Misé-
zõ helyek: Róma – minden hó utolsó vasárnapján
10.30-kor, Chiesa Santi Giovanni Evangelista e
Petronio Dei Bolognesi (Via del Mascherone 61 –
00186 Roma és a Szent Péter-bazilika Magyarok
Nagyasszonya-kápolnájában minden kedden 8.00-
kor. Milánó – minden hó elsõ vasárnapján
16.00-kor, Szalézi oratorium (Via Copernico 9,
kivéve január, július, augusztus, szeptember).

Magyar misék helye: Bologna, Catania, Lore-
to, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze: Mons. Kovács Gergely, Pontificio
Consiglio della Cultura, V-00120 Cittá del Vati-
cano, e-mail: gkovacs@tin.it

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, tel.: 0041-44/36 23 303, e-mail: f.vizauer
@gmx.ch; Misézõ helyek: Zürich, Winterthur,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.

Fribourg:Érdeklõdni: Petrovay Zsolt, e-mail:
zs.petrovay@bluemail.ch

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

Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3.
szombat 18.00-kor. Chapelle Servan, ch. Eugène-
Grasset 12, Lausanne.

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

Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarn-
mission, Binninger Str. 45, CH-4123 Allschwil;
tel.: 0041/765185440. Szentmise: minden vasár-
nap 8.50-kor. www. ungarnmission.ch; a Sacré
Couer- templomban, Feierabendstr. 68.

St. Gallen: a hónap második vasárnapján 17.00
órakor magyar szentmise a Schutzengel-kápolnában
(a dóm mellett). Lelkész: Szücsi László, Kirchstr.
13, CH-9036 Grub. Tel.: 071 891 56 01.

***
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi
magyar lelkipásztori szolgálatért felelõs püspöké-
nek irodája: MKPK, Külföldi Magyar Lelkipászto-
ri Szolgálat, Dr. Cserháti Ferenc püspök, H-1053
Budapest, Papnövelde utca 5–7., tel./fax: 0036-1/
266–4515, e-mail: cserhati@katolikus.hu �
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Május 1. és 3. között a római Pápai
Magyar Intézet papjai San Giovanni
Rotondóba, Szent Pio atya sírjához za-
rándokoltak. A jelenkori Itália nagy
szentjének, a híres gyón-
tatónak a nyomában járva
Pietrelcinába mentek el,
ahol a szent Francesco
Forgione néven 1887-
ben meglátta a napvilá-
got, valamint Beneventó-
ba, amelynek gyönyörû
székesegyházában mint
kapucinus szerzetest 1910-
ben pappá szentelték.
San Giovanni Rotondóba
Pio atya 1916-ban került.
Itt jelentek meg a testén
1918 szeptemberében Jé-
zus látható, vérzõ sebei,
vagyis a stigmák, amelyeket azután öt-
ven éven keresztül, 1968-ban bekövet-
kezett haláláig viselt.

San Giovanni Rotondo ma hatalmas
zarándokközpont, kórházak és zarán-
dokszállások épültek ide a testi-lelki
gyógyulást, felötlõdést keresõ zarándo-
kok számára. Pietrelcinai Szent Pio sírjá-
hoz a kriptába egy harminchat mozaik-
ból álló út vezet, amelynek egyik oldalán

Assisi Szent Ferenc, a másik oldalán Pio
atya életébõl vett jelenteket ábrázol. Ez
utóbbiak közt egy magyar vonatkozásút
is találunk: A szentté avatáshoz készült

akták arról tanúskodnak,
hogy Pio atya, akinek 150
bilokációját (vagyis ter-
mészetfeletti kegyelem
révén egyszerre két he-
lyen lehetett) a feljegyzé-
sek szerint a börtönben lé-
võ Mindszenty bíborost is
meglátogatta, és a misé-
zéshez szükséges kenye-
ret és bort vitte el neki. Ezt
a Pio atya visszaemléke-
zéseiben található jelene-
tet idézi fel a szlovén szár-
mazású Marko Rupnik je-
zsuita mûvész alkotása,

akinek nemrégiben készült el a Mátrave-
rebély-Szentkúton található mozaikja is.

A növendékek hazafelé meglátogat-
ták az V. századi Monte Sant’Angelo
kegyhelyet is, amely a középkori Itália
egyik legfontosabb zarándokhelye
volt. Az ide vezetõ zarándokút mentén
fekszik többek között San Giovanni
Rotondo is.

(PMI)

Z A R Á N D O K L A T S Z E N T P I O A T Y Á H O Z

S. Giovanni Rotondóban
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A Szentatya Fatimában

Ferenc pápa 2017-ben, száz évvel a
fatimai Mária-jelenések után a portu-
gál kegyhelyre látogat. Antonio Marto
püspök, a Leiria-Fatimai Egyházme-
gye fõpásztora április 25-én a Vatikán-
ban találkozott Ferenc pápával, aki
hozzájárult bejelentése közléséhez:
„Ha Isten életben és egészségben
tart, akkor 2017-ben Fatimába lá-
togatok.” Marto püspök vatikáni
látogatása során a Fatimát érintõ
kérdésekrõl tárgyalt Ferenc pá-
pával, aki „lelkipásztori megúju-
lást szeretne megvalósítani”. A
Leiria-Fatimai Egyházmegye fõ-
pásztora átadta Ferenc pápának
azt a pénzadományt, mellyel a
fatimai kegyhely szeretné támo-
gatni a szegényeket, egyúttal
megköszönte a Szentatyának, hogy
„az öröm és frissesség új korszakát
hozta el az Egyházba”.

Varga János kitüntetése

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét
vehette át Varga János, a bécsi Pázmá-
neum rektora. A kitüntetést Perényi Já-
nos, Magyarország rendkívüli és meg-
hatalmazott nagykövete adta át Ma-
gyarország bécsi nagykövetsége épüle-
tében április 8-án. Méltatták a katolikus
egyház ausztriai képviselete, valamint
Mindszenty József hercegprímás emlé-
kének õrzése érdekében végzett tevé-
kenységét. Varga János 1960. április
12-én született Budapesten. Pappá
szentelését 1995. június 17-én ünnepel-
te Esztergomban. 1995 és 1997 között
káplán volt Budapesten, a Gyümölcsol-
tó Boldogasszony-kápolnaigazgatósá-
gon, 1997 és 1999 között a budapesti
Örökimádás templomigazgatóságon,
1999 és 2000 között Budapest-Albert-
falván, 2000 és 2007 között a budavári
Nagyboldogasszony Fõplébánián. 2007
és 2010 között plébánosként vezette a
remetekertvárosi Szentlélek Plébániát.
Varga János 2010. augusztus 1-jétõl a
bécsi Pázmáneum rektora.

Le kell bontani II. János Pál szobrát

A II. János Pál pápa tiszteletére köz-
területen emelt emlékmû lebontására
szólított fel egy francia kisvárost egy bí-
róság, amely szerint az alkotás ellenté-
tes az állam és az egyház szétválasztá-
sáról rendelkezõ törvénnyel. Az emlék-
mû „elhelyezésénél és méreteinél fogva
feltûnõ jellegû, és mint ilyen, ellentétes
a Francia Köztársaság világi jellegét
elõíró alkotmánnyal, valamint az egy-
ház és az állam kettéválasztásáról ren-
delkezõ 1905. évi törvénnyel” – indo-
kolta döntését a rennes-i közigazgatási
bíróság.

Püspöki jubileum

A gyulafehérvári székesegyházban
április 29-én hálaadó szentmise kere-
tében papok és hívek együtt ünnepel-
tek Jakubinyi György érsekkel, hálát
adtak a huszonöt évvel ezelõtt,
Csíksomlyón történt püspökszentelé-
sért. Az eseményre a Gyulafehérvári
Római Katolikus Egyházmegye se-
gédpüspöke, számos pap és hívõ za-
rándokolt el Erdély különbözõ tájai-

ról. A jubiláló fõpásztor szentbeszédé-
ben a hivatás kegyelmérõl elmélke-
dett. A hivatás Isten ajándéka, a fel-
adat, a küldetés pedig nem öncélú. A
jelenlevõket arra biztatta, hogy ne fe-
ledkezzenek meg szüntelenül imád-
kozni a hivatásokért.

A cigányválogatott a Szentatyánál

A magyar cigány labdarúgó-váloga-
tott április 15-én, szerdán este fél 9-kor
játszott a Svájci Gárda csapatával. A csa-
pat immár negyedik alkalommal játszott
a Svájci Gárda tagjaival. Elõtte a váloga-
tott tagjai Mezei István menedzser veze-
tésével részt vettek a szerda délelõtti ál-
talános kihallgatáson a Szent Péter téren.
Az audiencia végén a focistáknak lehetõ-
ségük nyílt arra, hogy találkozzanak a
Szentatyával.

Bencések Komáromban

Országos méretû aláírásgyûjtõ akci-
ót indított több, a renddel szimpatizáló
magánszemély a Ján Orosch nagy-
szombati érsek által felszámolt komá-
romi bencés rend támogatására. Mint
ismert, Ján Orosch, nagyszombati ér-
sek még tavaly decemberben kezdemé-
nyezte a komáromi bencés rend jogala-
nyiságának megszüntetését. Ezt köve-
tõen az ügy rendezése érdekében Vár-
szegi Asztrik pannonhalmi fõapát Ró-
mához fordult. A vatikáni vizsgálatot
követõen, január 19-i döntésében a
Megszentelt Élet Intézményeinek és az
Apostoli Élet Társaságainak Kongre-
gációja a nagyszombati érsek decem-
beri dekrétumát jogilag semmisnek
nyilvánította. A nagyszombati érsek-
ség azonban nem fogadta el a kongre-
gáció döntését, és a szentszéki államtit-
kársághoz fordult.

Délvidéki hittanverseny

Nyolc hittanos csoport részvételé-
vel tartották meg a Nagybecskereki
Egyházmegye hittanosainak verse-
nyét április 25-én, a székesegyházban.
A résztvevõk narrált pantomimmal,
bibliai jelenettel vagy színdarabbal
versenyezhettek, valamennyi témája a
szeretet volt. A zsûri – Lukács Gabri-
ella tanítónõ, drámapedagógus, Bálint
Aranka levéltáros, fordító, magyarta-
nárnõ, Jenovay Lajos újságíró, szín-
mûvész és Német László nagybecs-
kereki püspök – valamennyi hittan-
csoport munkáját megdicsérte, elis-
merõ oklevéllel és édességcsomaggal
jutalmazta.

Püspökök a Szentatyánál

Ferenc pápa május 7-én fogadta az
Erdõ Péter bíboros vezette Európai
Püspök i Konfe renc iák Tanácsa
(CCEE) és a Christopher Hill anglikán
fõpásztor vezette Európai Egyházak
Konferenciája (CEC) vegyes bizottsá-
gának Rómában ülésezõ tagjait. A két
testület Angelo Bagnasco bíboros, az
olasz püspöki konferencia elnöke, a
CCEE alelnöke meghívására ülésezett
Rómában. A vegyes bizottság találko-
zójának témája: Szabadság és szabad-
ságok – a keresztény megközelítés. A
bizottság feladata az ökumenikus út
szolgálata az egység felé. �

„ A K O N T I N E N S A N Y A N Y E L V E A

K E R E S Z T É N Y S É G ”

Közös fotó a pápával a Szent Péter téren

A vatikáni Teuton-temetõ Szûz Mária-templomában tartották április 8-án az
Európáért szóló imát. Az alkalmat IV. Károly császár, a Német–Római Biroda-
lom uralkodója megkoronázásának 660. évfordulója adta. A kezdeményezést a
Cseh Köztársaság szentszéki nagykövetsége indította, hogy megemlékezzenek a
csehek egyik leghíresebb történelmi alakjáról és elmélkedjenek Európa keresz-
tény gyökereirõl. A szertartás végén közszemlére helyezték a három korona má-
solatát, amellyel IV. Károlyt életében megkoronázták.

A cseh királyt 1355-ben Rómában ko-
ronázták a Német–Római Birodalom csá-
szárává. Vlk bíboros, prágai nyugalma-
zott érsek szerint „IV. Károly nagyon ir-
galmas ember volt, aki nagy tisztelõje
volt Szent Vencelnek. A politikai szem-
pontból akkor megosztott, de a keresz-
tény hitben egységes Európában a császár
a spirituális egység jele volt. Keresztény
értékekre építette birodalmát. Szorosan
együttmûködött az Egyházzal ezen a té-
ren. Az egységet csak szilárd és spirituális
értékekre lehet építeni Európában. Ez az
aktualitása ennek a nagy történelmi alak-
nak, aki cseh, de egyben európai is.”

Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra
Pápai Tanácsának elnöke Európa keresz-

tény gyökerei kapcsán Goethét idézte, aki
szerint a kontinens anyanyelve a keresz-
ténység. „Különbözõ nyelveken beszé-
lünk, de az alapvetõ nyelv, amivel kifejez-
zük magunkat: a jelképek, a jellegzetessé-
gek keresztény eredetûek. Ezt a dicsõ
örökséget kell hangsúlyozni, ami nemcsak
vallási, hanem mélyen kulturális is.”

Megemlékezünk IV. Károly alakjáról
a mûvészet, a kultúra világa iránti figyel-
me, gazdasági és urbanisztikai intézke-
dései miatt is, nemcsak polgári, de egy-
házi szempontból is. Prága városában õ
alapította Közép-Európa elsõ egyetemét.

IV. Károly leánya, Luxemburgi Margit
I. Lajos magyar király elsõ felesége volt.

(VR)

S E G Í T S É G K Á R P Á T A L J Á N A K
Több ezer kárpátaljai magyar gyermek nyári táboroztatását és õszi-téli üdül-

tetését segíti a kormány idén – jelentette be Balog Zoltán, az emberi erõforrások
minisztere, miután aláírta az errõl szóló megállapodást a kárpátaljai magyar
szervezetekkel és egyházakkal április 29-én Kisvárdán.

A pályázat május 13-án indult, a tábo-
rok június 15-én kezdõdnek, egy-egy
csoport húsz gyermekbõl és három kísé-
rõbõl fog állni. A kárpátaljai gyermekek
hétnapos, hat éjszakás turnusokban, ma-
gyarországi társaikkal együtt fognak
üdülni a táborokban.

Az intézkedést az Ukrajnában a min-
dennapokat érintõ válsághelyzet miatt
kezdeményezte a kormány. Ebben a hely-
zetben a legfontosabb, hogy a gyermekek
helyzetén javítsanak, ezért döntött úgy a
kormány, hogy a lehetõ legtöbb kárpátal-
jai gyermek táboroztatását támogatja.

A kormány március 12-én döntött arról
is, hogy 85 millió forintos támogatást biz-
tosít karitatív és szociális tevékenységet
folytató szervezetek bevonásával a kár-

pátaljai magyar családoknak. Ennek lebo-
nyolítását a Katolikus Karitász végzi a
Szent Márton Karitász, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat beregszászi járási szer-
vezete és a Kárpátaljai Református Egy-
házkerület bevonásával, a programért a
kormányzat részérõl Soltész Miklós egy-
házi, nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelõs államtitkár felel.

Olyan krízishelyzetbe került családok
kapnak az adományokból, amelyekben a
családfenntartó nem tud gondoskodni csa-
ládtagjairól, vagy valamelyik szülõ egye-
dül neveli a gyermekeket. Az egy évig tar-
tó program keretében többek között ruhá-
zati cikkeket, tisztítószereket és élelmi-
szert kaphat körülbelül ötszáz család.

(MTI)

Szerdán, a reggeli szentmisén a részt-
vevõk megemlékeztek Mindszenty Jó-
zsef bíboros halálának 40. évfordulójá-
ról. Ez a nap a kirándulással egybekötött
lelki töltekezésé volt. Az atyák a
baden-württembergi barokk egyik fel-
legvárába, Zwiefaltenbe látogattak, ahol
megtekintették az egykori bencés apát-
ság díszes templomát. Ezután egy másik
kiemelkedõ történelmi emlékhelyre, a
Hohenzollern-család sigmaringeni kas-
télyába utaztak, amely a múltba kalau-
zolja látogatóit. Este még egy megbeszé-
lést tartottak a résztvevõk. Ezen az Éle-
tünk 2014-es költségvetését ismertette
Merka János németországi fõlelkész, az
újság felelõs kiadója, Czoborczy Bence
felelõs szerkesztõ pedig a lap szerkeszté-
sével és terjesztésével kapcsolatos válto-
zásokról beszélt. Az európai magyar lel-

készek több olyan javaslatot
is tettek, amely növelheti az
újság iránti érdeklõdést.

Csütörtök reggel közös
szentmise zárta az idei Európai
Magyar Papi Konferenciát.

Czoborczy Bence

A záró szentmise a wernaui kápolnában

A zwiefalteni Szûzanya-szobor

KÖZÉPPONTBAN...
(Folytatás az 1. oldalról)

A Keresztény Élet Portá-
lon megtekinthetõ a zwie-
falteni látogatásról ké-
szült rövid videó:

www.keresztenyelet.hu


