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A Szemezgetıben csak  RÉSZLETEK találhatók
A Lélek Szava egy-egy cikkébıl, vagy rövidített formában

közöljük a lapban megjelent cikkeket.
Ha a teljes szöveggel is szeretne megismerkedne

a kedves Olvasó, keresse A Lélek Szavát
a katolikus könyvesboltokban, ill. templomokban!

Az elıfizetésrıl a 2011/5. számban találja meg
a szükséges információkat,

ill. az impresszumban, a lap 34. oldalán.
A TERJESZTÉS CÍMEI is megtalálhatók ugyanitt.

Kérjük, ajánlja lapunkat plébániáján, ismerıseinek,
segítsen a terjesztésében, még ha csak egy-két példány

továbbadása, eladása erejéig is.
A sajtóapostolkodással részt vehetünk
a keresztény értékrend terjesztésében,

a közszellemformálásban, a lelkiség mélyítésében.
Minderre a mai szellemi-lelki

zőrzavarban égetıen szükség van.
Köszönjük!

A Szociális Testvérek Társasága nevében
Exner Gabriella testvér,

szerkesztı
(A Lélek Szava Szerkesztıségének új címe:

1046 Bp., Tóth Aladár  u. 2.)
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���� A címlap belsı oldalához:

Az élet elsı négy hetében sejtek milliói
keletkeznek. Csodálatos terv szerint
rendezıdnek el, és építik fel az emberi
szervezetet – olvasható a szórólapon.
Négy hét után már felismerhetı a kez-
detleges gerinc. A szív vért pumpál a
májba és a fıverıérbe.
A hathetes, még csak 15 mm-es mag-
zat szíve percenként 140-150-et ver…

A 16-17. hétre a magzat teste, csonto-
zata már minden részletében kifejlıdik,
még a szempillák is, és felismerhetık
az ujjakon a körmök.
A magzat érzékeli a hangokat, minde-
nekelıtt az édesanya hangját és szívé-
nek dobogását. Lenyeli a magzatvizet,
érzi az ízét. Fog és nyújtózkodik.
Világosan megállapítható már, hogy
fiú-e vagy leány…

***************************
A Szeretet „gyártmányai”

Legyetek! –
– szólt – s lettek.
A Szó – teremt!
Semmibıl – létet,
Személybıl – népet,
     boldognak,
     szabadnak,
     szentnek,
mint İ,
     mert İ – Élı
     Szeretet.
      Ki nagyobb,
a Szó és Szava,
vagy termékei?
      Jót válassz:
A tét – jövıd!
      Örök név –
      örök lét:
      Emberfi?
vagy emberse?
                          /A – a/

A TARTALOMBÓL:

Nemcsak nézek – látok is…
             Sztrilich Ágnes tv.
Az utolsó nap dicsısége
             Henri Boulad
A hit kapuja II.
     Benedek pápa apostoli levelébıl
Csend és szó: az evangelizáció
útja – a tömegtájékoztatás
világnapjára írt üzenet
A család és az élet védelmében
   Családok VI. Világkongresszusa
„A család: munka és ünnep” –
  Családok milánói Világtalálkozója
Maria Cristina Cella Mocellin
     - aki életét adta gyermekéért
Az asszony, aki 30 szemétre ve-
tett csecsemıt mentett meg
„Egy tabletta és távozik a
magzat?” – Rétfalvi Valéria
„Az élet elleni összeesküvés”
   Katolikus bioetikusok
         az embriókísérletekrıl
   Ember-állat hibridek
„Ugye szabad nekünk élnünk?”
          Dr. Edelényi Judit testvér
Az élet evangéliumának
       szolgálatában -
   Farmati Anna interjúja Rétfalvi
Valéria védını testvérrel
„Csak egyet”- beszélgetés
Kunszabóné Pataki Annával
Rövid hírek találkozókról
A Guadalupei lepel titkáról
Két tanúságtétel; Versek
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Nemcsak nézek – látok is….
Ha beírom a keresıbe a szót: látó, ilyenek jönnek ki: varázsló, táltos, vajá-

kos, füves ember, gyógyító, sámán, kuruzsló. Ez tükrözi, hogy a látás nem
pusztán nézést jelent, hanem valami többet, titokzatosat, sıt valami hatalmat, de
persze tükrözi azt is, hogy mennyire félrecsúszóan keressük a szó és a dolgok
értelmét.

Keressük meg tehát az eredetet, hogy felfedezzük, mennyire elhomályosult
a látásunk, mennyi mindent nézünk, és mégsem látunk, mennyi mindent látunk,
és mégsem látunk meg. Amikor tovább sietünk és habzsoljuk a benyomásokat,
a látványokat, nem jutunk el a meglátottak ismeretéhez, felismeréshez, megis-
meréshez, s nem alakul ki idıtálló látásmódunk sem.

A Biblia teremtéstörténete arra tanít, hogy a teremtés – az alkotás és a lá-
tás bensı összefüggésben van. Isten teremtett – és látta, hogy amit alkotott,
az jó – sıt, amikor az ember teremtése után szemre veszi, értékeli azt, amit al-
kotott, amit lát – azt mondja, hogy igen jó…

Az Úristennek ez után az emberben gyönyörőségét lelı tekintete után vá-
gyódik az ember, akár bevallja, akár nem.

Az ember feladatul kapja, hogy lássa a teremtést, a maga neme, faja, rendje
szerint,  azaz felismerje bensı lényegét, és eszerint nevet adjon neki. Ezen ke-
resztül látja be az ember, hogy egyetlen, hogy nem hasonlít lényegileg azokhoz,
amiknek nevet ad, s csak Isten teremtı szeretetébıl kaphat olyan társat, akit
meglátva felismeri a vele lényegileg egyezıt, a társat, aki éppen mert társ, a Pa-
radicsomban, az alkony hővösében velük társalgó Isten színe látásában – isme-
retében – válhat az élık anyjává, asszonnyá.

A látás és a névadás bensı összefüggése mutat rá, hogy a valódi látás, a
lényeg látás – hatalom, birtokba vevés. Ha közben elveszítem a valódi tulajdo-
nossal a kapcsolatot, ha nem csügg hálás tekintetem az Úr arcán, akkor lenyő-
gözhet a teremtmény szépsége, jósága, íze, színe stb. – ami csapdába ejthet, ki-
szakíthat az Úr színe elıtt való járásból. S ezt nevezzük bőnnek. Éva látta, hogy
a gyümölcs szép, jó – és a kívánság rabja lett, s a pillanatnyi szép és jó fogságá-
ba rántotta a másikat is.

De az emberben egzisztenciálisan benne maradt, egyénileg és közös-
ségileg is a vágy, hogy az elhomályosodó látású értelem elıl rejtızı Istent
újra színrıl színre lássa: „Hadd lássam Arcodat, hadd haljam hangodat…”

Az Isten látása-szemlélése utáni vágy az örök emberi remény hordozója, s
ez lehet olykor csökevényes, de kipusztíthatatlan, lehet torz vagy tévutakra vihet,
de az Úr nem vonta vissza örök szavát, hogy jónak látja, sıt jóvá látja azt, amit
alkotott. Ezért Isten Igéjének megszólalása a kinyilatkoztatásban, a prófétáknál,
Krisztusban – és az idık végezetéig az Egyházban – ismét megjeleníti, láthatóvá
teszi az Úr keze nyomát a teremtésben, az Úr Arcát az emberben, a kicsiny-
ben, a szenvedıben, a jövevényben, a testvérben, a misztériumban…

…………………………………..
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Uram, add, hogy lássak, ahogyan Te! Add, hogy meglássalak Téged,
személyes, tegezhetı, szerethetı Istenemet a világ gazdagságában, szép-
ségében, felismerhessem hiányodat minden ínségben,  bajban, bőnben, és
miközben keresem Arcodat, ’vera ikonná’ – igaz képmásoddá – válhassak,
hogy aki rám tekint,  megláthasson Téged!

Sztrilich Ágnes testvér

   E.G.
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AZ UTOLSÓ NAP

DICSİSÉGE

NAGYBOLDOGASSZONY, SZŐZ MÁRIA MENNYBEVÉTELÉNEK ÜN-
NEPE szorosan összefügg Krisztus mennybemenetelével, hiszen ı,
a szeplıtelen Szőzanya az elsı a teremtmények közül, az új emberiség
„zsengéje”, Isten újszövetségi népének elsı tagja, aki követhette a meg-
dicsıült Krisztust a mennyei dicsıségbe – aki testestıl-lelkestıl felvéte-
tett a Mennybe. – Az alábbiakban Henri Boulad jezsuita atyának, szám-
talan lelkiségi mő szerzıjének egyik szentbeszédébıl közlünk részlete-
ket. Az elmélkedés témája Krisztus mennybemenetele, ill. hogy milyen
következménye lett ennek az üdvösségtörténeti eseménynek az emberi-
ségre nézve, mit jelent ez a misztérium számunkra, XXI. századi embe-
rek számára.

………………..

Minden, ami Krisztust érinti, bennünket
is érint, mert Krisztus az Új Ádám, az
Új Ember. A feltámadt Krisztusban mi
elıre lettünk léptetve a benne meglévı
örök életre. Krisztus feltámadása - az
emberiség belépése Krisztus megdi-
csıülésének a misztériumába. Neki
örök élete van, nekünk is az lesz. İ
gyızelmet aratott a halál felett, mi is fel
fogunk támadni. …

………………...

ÖRÖK NÁSZ
A mennybemenetel az az esemény,
amelyben Krisztus eljött, hogy magá-
val vigye „mátkáját”, az emberiséget.
Ez az Isten és az emberiség örök
násza.

A mi megistenülésünk elıre bejelenté-
se. Innen tudjuk, hogy egyszer „iste-
nekké” leszünk, örök élető szellemi
lényekké…

… ez az új emberiség – amivé válni
hivatva vagyunk – egy napon ki fog
robbanni, fel  fog  ragyogni  az
Utolsó  Nap dicsıségében. Krisztus
Mennybemenetele ennek az Utolsó
Napnak az elırejelzése, a történelem
Omega-pontjának az elıvételezése…

……………………..

A jövendı reményt meg kell valósí-
tani! A holnap világát, mely egy cso-
dálatos világ lesz, de csak akkor, ha
mi azzá tesszük. …

Liturgikus év
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Makramé echnikával készült ikon.

Vladimir Denschikova ukrán mővész munkája
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A HIT ÉVE

A 2012. október 11-én, a II. Vatikáni zsinat megnyitásának 25. évfor-
dulóján kezdődő Hit Évére írt apostoli levelében Benedek pápa hitünk
felszítására, a Jézus Krisztussal való megújult találkozásra hív min-
dannyiunkat – és egyben a hitünkről való tanúságtételre, a Credo
megvallására, hitünk továbbadására, az új evangelizációra.
Folytatjuk az apostoli levél főbb gondolatainak ismertetését, amit la-
punk előző számában elkezdtünk.

XVI. Benedek pápa

A hit kapuja címő apostoli levelébıl (II.)
Mély egység áll fönn a megvallott és a megcselekedett hit között – írja a

Szentatya. Szent Pál azt mondja: „A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szóbeli
megvallás pedig üdvösségre szolgál.” (Róm 10,10.)

…………………………..

A ’szóbeli megvallás’ – kifejezés azt jelenti, hogy a hitet nyilvánosan is vállal-
ni kell, elkötelezettséget kíván. A keresztény soha nem gondolhat a hitére úgy,
mint egy magán aktusra. A hit döntés, hogy az Úrral tartok, vele élek. Ép-
pen ezért megkívánja a hitért való szociális felelősséget is. Az Egyház éppen Pün-
kösdkor demonstrálja közérthetően a hitnek ezt a közéleti dimenzióját, amikor
félelem nélkül hirdeti mindenkinek a hitet. A Szentlélek ajándéka tesz képessé
bennünket a misszióra, erősíti meg tanúságtételünket.

………………………..

A hit tartalmának szisztematikus megismeréséhez mindenkinek
rendelkezésére áll a KEK (a Katolikus Egyház Katekizmusa) mint érté-
kes és nélkülözhetetlen segítség. A KEK a II. Vatikáni zsinat egyik legfontosabb
gyümölcse. ……

……………………………….
A KEK a maga szerkezetével a hit kibontakozásának mindennapi útját kö-

veti. Nem elméleteket kínál, hanem találkozást azzal a Személlyel, aki
él az Egyházban. A hit megvallását a szentségi élet követi, mely Krisz-
tus életét teszi jelenvalóvá, hatékonnyá. …

……………………………………..
Folytatjuk!

Egyházunk-

tája
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Csend és szó: az evangelizáció útja
Pápai üzenet a tömegtájékoztatás 46. világnapjára

Magyarországon az idén május 13-án ünnepeltük a tömegtájékoztatás vi-
lágnapját. A Szentatyának erre a napra írt hagyományosan üzenete a kom-
munikációnak napjainkban elhanyagolt, igen fontos mozzanatára hívja fel a
figyelmünket. Nem csupán a tömegtájékoztatás területén dolgozó szakem-
berek számára, hanem a mindennapi kommunikációban, az egymással való
érintkezésben, párbeszédben, az evangélium továbbadásában is alapvetı
jelentıségő az, amire a Pápa tanít ebben az üzenetében.
Az alábbiakban az üzenet fıbb gondoltait közöljük.

A csend és a szó a kommunikáció két eleme, melyeknek egyensúlyban kell
lenniük, egymást követniük kell és kiegészíteniük ahhoz, hogy hiteles párbeszéd
alakuljon ki, és az emberek valóban közel kerüljenek egymáshoz – írja a Szent-
atya.
A csend a kommunikáció szerves része, e nélkül nem léteznek tartalomban
gazdag szavak. A csendben jobban meghalljuk és jobban megismerjük önma-
gunkat, megszületik és elmélyül a gondolat, világosabban megértjük, mit is sze-
retnénk mondani, vagy mit várunk a másiktól, és eldöntjük, hogyan fejezzük ki
magunkat. Hallgatásunk lehetıvé teszi a másik személynek, hogy beszéljen,
hogy kifejezze önmagát, nekünk pedig azt, hogy ne ragadjunk le saját gondola-
tainknál és szavainknál a másikkal való véleménycsere híján. Így lehetıség nyí-
lik egymás meghallgatására, és teljesebb emberi kapcsolatok születhetnek.
……………………

Ott, ahol bıséges a mondanivaló és az információ, a csend elengedhetetlen ah-
hoz, hogy meg tudjuk különböztetni azt, ami fontos, attól, ami fölösleges
vagy mellékes; lehetıvé teszi, hogy megfontolt és tárgyszerő véleményeket osz-
szunk meg egymással.
Napjainkban az internet egyre inkább a kérdések és válaszok színterévé vá-
lik. A csend nagyban elısegíti a szükséges megkülönböztetést a sok-sok inger és
válasz között, amiket kapunk, hogy felismerjük és középpontba tudjuk helyezni a
valóban fontos kérdéseket.
Napjainkban sokak figyelme irányul az emberi lét legalapvetıbb kérdéseire: ki
vagyok? mit tudhatok? mit kell tennem? miben reménykedhetek? Fontos befo-
gadnunk azokat az embereket, akik felteszik ezeket a kérdéseket, lehetıséget ad-
ni mély párbeszéd folytatására, amelyben ott vannak a szavak, a megvitatás, de a
meghívás is az elgondolkodásra és a csöndre, amely olykor többet mondhat egy
elsietett válasznál, és lehetıvé teszi annak, akiben felmerül a kérdés, hogy a le-
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hetı legmélyebben magába nézzen, és elinduljon a válaszadásnak azon az útján,
amelyet Isten az ember szívébe írt. Ez a szüntelen kérdésáradat alapjában az em-
ber nyugtalan igazságkeresését fejezi ki.

…………………..

A bibliai kinyilatkoztatás
Istene szavak nélkül is be-
szél: „Ahogy Krisztus ke-
resztje megmutatja, Isten a
csöndjén keresztül is beszél…

… Ha Isten a csendben is szól
az emberhez, az ember is fel-
fedezi a csendben rejlı lehe-
tıséget, hogy beszéljen Is-
tennel és Istenrıl. „Szüksé-
günk van arra a csendre,
amely szemlélıdéssé válik,
amely bevezet minket Isten
csendjébe, és így eljuthatunk
arra a pontra, ahol megszüle-
tik a Szó, az Ige, a megváltó
Ige” (Homília, Szentmise a
Nemzetközi Teológiai Bizott-
ság tagjaival, 2006. október
6.). Amikor Isten nagyságáról
beszélünk, nyelvezetünket so-
sem találjuk elég megfelelı-
nek, így tér nyílik a csendes
szemlélıdésre.
Ebbıl a szemlélıdésbıl szü-
letik meg teljes belsı erejével a misszióra való sürgetı hívás és annak feltét-
len szükségessége, hogy elmondjuk, „amit láttunk és hallottunk” (vö. 1 Jn
1,3). …

………………………….
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A család és az élet védelmében

Hat kontinens élet- és családbarát vezetıi győltek össze az idén Mad-
ridban, a Családok VI. Világkongresszusára. A civil szervezetek, poli-
tikusok és különbözı felekezetek … képviselıi a család és az élet vé-

delmének fontosságát hangsúlyozták.

Az előadók között volt jogász,
egyetemi tanár, kutató, orvos, társa-
dalomtudós, demográfus, diplomata,
pap, lelkész és rabbi is. Szóltak az egy
férfi és egy nő egységén alapuló
család világviszonylatban tapasz-
talható válságáról, s az aggasztó
demográfiai tendenciákról, melyek
hátterében össztársadalmi erkölcsi
válság húzódik meg.

A család elleni támadások a szexu-
ális forradalommal kezdtek erősödni.
Mára odáig jutottunk – mondták el –,
hogy több országban azonos ne-
műek követelnek maguknak a
házassággal azonos jogokat, és az
oktatási intézményekben is egyre
inkább teret nyer az életellenes
megközelítés. …

………………….
A nemzetközi jog terén is ösz-

szecsapni látszik az élet és a halál
kultúrája. Ez különösen ENSZ-
konferenciákon figyelhető meg.

Különös veszélyt jelent az ún.
gender-ideológia, mely szerint a
nemek szabadon választhatók, csak
társadalmi konstrukciók, amiket le kell
bontani.

Az abortusz, a terméketlenség
és az eutanázia kérdéskörét is
részletesen körbejárták az előadók.
Bemutatták a terméketlen pároknak
ajánlott, a lombikprogramnál lényege-
sen hatékonyabb és erkölcsileg is vál-
lalható NaPro technológiát…

…..

Az előadók és a résztvevők a
számos negatív példa és tenden-
cia ellenére is optimista hozzá-
állásról és életigenlésről tettek
tanúbizonyságot.

………………..

A jövő évi világkongresszust Sydney-
ben rendezi Ausztrália és Új-Zéland.
Magyarországot idén három fő képvi-
selte; örömteli lenne, ha 2013-ban több
magyar és kárpát-medencei szervezet
tudna részt venni – írja beszámolójá-
ban Czagány Gyöngyvér.
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„A család: munka és ünnep” –

ez volt a mottója a CSALÁDOK VILÁGTALÁLKOZÓJÁNAK, melyet he-
tedik alkalommal rendeztek meg, ezúttal Milánóban, május 30-a és június 3-
a között. A rendezvény csúcseseménye XVI. Benedek pápa háromnapos lel-
kipásztori látogatása volt.

………………………….

Hazánkat 42 fős küldöttség képvi-
selte, de jelen voltak a határainkon túli
magyar családok és a Milánó környé-
kén élők is.

Bíró László családreferens püspök
volt a június 2-án, a város szalézi ká-
polnájában bemutatott szentmise
főcelebránsa.

A szentatya június 1-jén érkezett
Milánóba, ahol nagy lelkesedéssel fo-
gadták. Másnap délelőtt fiatalok töme-
ge lepte el a metrót, hogy az AC Milan
szurkolói helyett ezúttal ők töltsék meg
a San Siro stadiont – olvasható a Fő-
egyházmegye lapjában.

Szentháromság vasárnap a Pápa
által bemutatott szentmisére egymillió
zarándok gyűlt össze a hatalmas sza-
badtéri templommá átalakított bressói
kifutópályán.

……………………….

Az élő Egyházat lehetett megta-
pasztalni ezen a találkozón – ahogy ezt
Benedek pápa is örömmel állapította
meg.

Kovács Margit kerámiája ����
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Isten szolgálója,

Maria Cristina Cella
Mocellin

A Családok Nemzetközi Találkozóján
ismertették ennek a fiatalasszonynak a történetét, aki félbe-
hagyta a kemoterápiát, hogy megmentse méhe magzatát.

Maria Cristina Cella Mocellin
… alig pár száz méterre élt Milánó-
ban attól a parktól, ahol június 2-án és
3-án Benedek papa találkozott a világ
különböző részeiről érkező családok-
kal. ………………

… A plébániatemplomot szinte
csak az úttest választja el a repülőtér-
től, ahol XVI. Benedek pápa részt vett
a virrasztáson, és meghallgatta a tanú-
ságtételeket. ………………….

Maria Cristina 1969-ben született.
A Saint Joan Antida Thouret Irgalmas
Nővéreinek közelében nőtt fel, hama-
rosan önkéntesként, majd ifjúsági ve-
zetőként és katekétaként munkálko-
dott.

Egy nyaraláson találkozott
Venetoban Carlo Mocellinnel, akivel
megszerették egymást. 1991 február 2-
án házasodtak össze, és Carpanébe,
Vicenza tartományba költöztek. Itt
született meg elsőként fiuk, Francesco,
majd leányuk, Lucia. 1994-ben, miköz-
ben Ricardoval volt várandós, kiújult

rákos betegsége. (18
évesen lett beteg.) Ek-
kor hozta meg súlyos
döntését, hogy a kis-
baba életének elsőbb-
sége van. Döntéséről ő
maga ír 1995. szep-
tember 25-én a
marosticai kórházból,
amikor már érezte, mi
áll előtte. (Egy hónap-
pal később meghalt.)
Fiának írt, aki akkor
néhány hónapos volt,

ma már tinédzser.
A következőket írta:
„Kedves Ricardo, igen fontos,

hogy tudd, nem véletlenül jöttél a vi-
lágra. Az Úr minden nehézség ellenére
akarta az életedet...

Amikor megtudtuk, hogy vagy,
egész szívünkkel akartunk téged, sze-
rettünk téged. Emlékszem, hogy ami-
kor az orvos megmondta a diagnózist,
hogy kiújult a rák a lágyékomban, az
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volt a reakcióm, hogy újra meg újra azt
kiáltottam: – De én várandós vagyok!
Doktor, én várandós vagyok! …”

…………………

„Tehát, Ricardo, ajándék vagy
számunkra. Azon az estén, amikor a
kórházból hazafele a kocsiban először
mocorogtál, olyan volt, mintha azt
mondanád: – Köszönöm, Mami, hogy
ennyire szeretsz! – Hát hogyne szeret-
nénk Téged! Olyan drága vagy, s ami-
kor rád nézek, olyan szép vagy, kedves
és jó. Azt gondolom, hogy az ember
bármit a világon el tud szenvedni a
gyermekeiért. Az Úr örömmel akar
betölteni minket.”

S a Ricardónak írt utolsó szavak:
„Három csodálatos gyermekünk van,
akik Isten kegyelmével, az Ő akaratá-
nak megfelelően fel fognak nőni. Nem
tehetek mást, mint hogy megköszönöm
az Úrnak ezt a nagy ajándékot, a mi
három gyermekünket. Egyedül Ő tud-
ja, hogyan szerethetnénk még jobban,
most ez a legtöbb.”

Maria Cristina 1995. október 22-
én halt meg, 26 évesen. …

…………………………………………

 (A Vatikán honlapjáról fordította
Sz. Á.)

*************************************************************
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Az asszony, aki harminc szemétre vetett
csecsemőt mentett meg

Nemrég került napvilágra a 88 éves Lou Xiaoyng története, azóta kí-
naiak milliói szentként emlegetik.

A ma már halálos beteg asszony 1972 óta harminc gyermeket talált Jinhua váro-
sában az útszéleken és a szeméttelepeken, akik a nyomor és a kínai kormány
1978-ban bevezetett erőszakos egykepolitikájának következményeként kerültek a
hulladék közé. Egyetlen adat csupán: 2010-ben 400 millió gyermek nem szület-
hetett meg Kínában.
Lou az újrahasznosítható hulladékokból élt. A hulladék között találta meg a sze-
gény családok elhagyott, síró csecsemőit.
„Nem értem, a szüleik hogyan dobhatták őket a szemét közé. Minden élet értékes”
– mondta a 88 éves asszony a Daily Mailnek.
Négy csecsemőt ő maga nevelt fel férjével együtt, aki azonban 17 évvel ezelőtt
meghalt. Van egy saját lánya is, aki ma 49 éves. Az összes többi csecsemőt sikerült
baráti családokra, ismerősökre bíznia. ………….

– számol be az esetről a Vatican Insider. (M. K., tzs)


