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Ajánló

A XX. század a vértanúk, hitvallók
százada – az oltárra emelt szente-
ké, a szentként tisztelt kereszté-
nyeké és a hétköznapokban hısies
keresztény tanúságtevık évszáza-
da. – Errıl tanúskodik lapunknak
ez a száma.

Az új évszázadról is elmondhatók a
fentiek, legalábbis az eddig eltelt
13-14 éve alapján. Napjainkban is
a világ számtalan országában
szenvednek véres vagy vértelen
vértanúságot a hitükhöz hőséges
keresztények.
Erısítsen minket a vértanúkat,
szenteket termı Szentlélek, tegye
tüzessé, lángolóvá a hitünket,
szeretetünket, adjon rendíthetetlen
reményt, hogy viharban, ellenszél-
ben is állni tudjunk, Krisztusra te-
kintve, a Szentlelket hívogatva nap
mint nap. Egyházunk szava, az
Egyház feje buzdít, hív, indít min-
ket, hogy tanúságot tegyünk,
megvalljuk hitünket, reményünket,
és Isten szeretetét árasszuk ma-
gunk körül, hiszen annyira szom-
jazza ezt a mai világ, ha nem is
tudatosul kortársaink sokaságában,
hogy mi hiányzik az életükbıl.
A Lélekben való örvendezés aján-
dékát kérjük A lélek Szava minden
kedves Olvasójának ebben a pün-
kösdváró idıben – és pünkösd
utánra is, hiszen a Lélek szüntele-
nül árad ránk, be akarja tölteni
ürességünket, ha beengedjük İt…

A TARTALOMBÓL:

„A Szentlélek száll rád!”
Lucida Schneider Osb (fordítás)

Tőzkeresztség
             s. Balázs Benedicta

Néhány gyöngyszem – a két

szentté avatott pápától, ill. róluk
Az izraeli parlament is megemlé-
kezett XXIII. János pápáról

Fáklyás felvonulás Rómában –
        szolidaritás az üldözött
        keresztényekkel

Az ellentmondás jele
                           Reményi Judit

Márton Áron – egy igaz ember

Boldog Salkaházi Sára imaest

Maradjatok énbennem –
– A 100 éves Ildikó testvér
– köszöntése

Beszélgetés Törıcsik Júlia
        testvérrel az OÁZIS

     Szolgálatról

A szépség útja –
        Szépség a liturgiában

A keresztrıl kell lángra kapnia a
          mi szeretünknek is…

Sztrilich Ágnes testvér verseirıl

Versek
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„A Szentlélek száll rád!”
Részlet Lucida Schneider OSB elmélkedéséből

Az Öröm kinyilatkoztatása

Isten lépésről lépésre tárja fel üdvösségének tervét. Az idők
teljességében történik az Öröm hírüladása. Isten Örömhíre
Mária számára, hogy a lehetőség elfogadására szólítja föl.

A Lk. 1,28-38. szerint a híradás a tér és idő dimenzióiban történik. Isten kül-
dötte az Öröm lenyűgöző hírével érkezik Máriához: Örvendezz, kegyelemmel tel-
jes!

Most tárul fel Mária előtt az, amit Is-
ten öröktől fogva készített a számára:
Immaculata, szeplőtelenül fogantatott,
egészen tiszta, egészen belemerült Jézus
Krisztus megváltó Szeretetébe. Jézus anyja.
Telve van Isten kegyelmével, bele van
öltöztetve az Üdvösség köntösébe, a szaba-
dulás köpenyébe, fel van ékesítve, miként a
menyasszony, beragyogja őt az Isten dicső-
sége.

Mária kezdettől túláradó módon meg-
ajándékozott. Mindaz, amit Isten öröktől
fogva a maga kiválasztó kegyelmével készí-
tett, áldás az ember számára. Ez az áldás
azonban akkor válik konkréttá, amikor az
ember szabadon, fenntartás nélkül
elfogadja a kiválasztásnak ezt a ke-
gyelmét, amikor dönt, hogy mindent
elfogad Istentől.

Mária számára az anyaság ez a nagy ajándék. Ezt kapta ajándékba létével. A
mindennapok eseményeibe lép be az Isten, és most, az idők teljességében, Máriá-
ban megkezdődik annak az Örömhírnek a valóra válása, melyet Szofóniás prófé-
tán át ígért: „Dalolj, Sion leánya, zengj éneket Izrael! Örülj és örvendj egész szí-
vedből Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzi ellen-
ségeidet! Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős
Szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd ne-
ked ujjongó örömmel.”
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Mária is meghívást kap, hogy befogadja a megörvendeztető Jóhírt. Énje
bensejéig megrendül, de hallja az Igét: Ne félj, Mária! és kérdésére – Hogyan
történhet ez? – megígértetik neki a Szentlélek: A Szentlélek száll le rád!

Mivel Mária fenntartás nélkül befogadja Isten Szeretetének felfoghatatlan
híradását, elnyeri azt az ősbizalmat, mely az új embert jellemzi. Isten vá-
gyik arra, hogy az ember töretlen bizalommal ajándékozza meg. Mária megteszi
ezt, elfogadja a Szeretet ajánlatát, anélkül, hogy értené, anélkül, hogy mérlegelné a
következményeket. Ez a kezdetek titka. Mária engedi, hogy túláradó módon
megajándékoztasson. Belemerül a Szentlélek erejébe és hatalmába. Ez
az óra Mária személyes Pünkösdje. A maradéktalan válaszadás, az ön-
átadás igen-je, a benső készség konkrét jele, hogy mindent maradéktalanul el-
fogad Istentől, azt is, amit nem ért. Minden igent mondás Isten megszólítására,
Isten váratlan kezdeményezésére életünkben, mélyebb szeretet-kapcsolat kezdete
lehet. Minden azon múlik, hogy a gyermek ősbizalmával fogadjuk-e Isten öröm-
szerző kezdeményezését.

Isten kiválasztó kegyelme mindig túláradó. Mindig többet ajándékoz,
mint amit ismerünk, felfogunk, áttekinthetünk. Ezért van szükség a bizalom me-
részségére. Ezt látjuk Máriában. Ő elfogadta Isten felfoghatatlan ajándékát. Ő is
felismerte a maga ijedtségét, tehetetlenségét, kicsinységét, mégsem utasította
vissza Istennek ezt a személyes megszólítását. Ezért cselekedhetett Isten tovább.

Isten személyes megszólításai mindig új névvel vannak összekapcsolva. Ez az
új név Istennek az emberre vonatkozó titkát rejti. Ez a név rámutat az elrejtett
kincs valódi természetére, melyet Isten már az Ősevangéliumban megígért az em-
bernek. Ez az új név: Te, kegyelemmel teljes! Te, akin keresztül Isten Irgalma
beteljesedett. Te, akit Isten Lelke minden áldással megáldott. Istennek ez az ígé-
rete ajánlat is egyben, és csak az elfogadáson keresztül válik hatékonnyá.
Tudatosan el kell fogadni ezt a kegyelmet.

Mária megadta a választ erre, s egész élete vált válasszá. Így Isten egyre telje-
sebben ki tudta nyilatkoztatni magát Márián keresztül, és rajta keresztül ajándé-
kozta az embernek Szeretetének és Életének teljességét. Az önátadás igen-
szavára történik meg Isten csodája: Mert Istennél semmi sem lehetet-
len!

Isten csodája sohasem történik meg a mi közreműködésünk nélkül. Vagy
szorongással és borzongással reagálunk Isten érthetetlensége miatt, leragadva egy
negatív álláspontnál, s ez a kegyelmet is blokkolja; vagy ráhagyatkozunk a hit me-
részségével, s feltétel nélkül Istenre bízzuk magunkat. És akkor Isten minden
mértéken túl, határtalanul ajándékozza a Lelkét! Mária a földi zarándokságnak ezt
az útját járja. Mindig újra rá kellett hagyatkoznia a Lélek vezetésére, pedig hoz-
zánk hasonlóan, ő sem értette Isten tetteit.

(Fordította: Sz. Á.)
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Tőzkeresztség
A dogmatika nyelvén kifejezve ma-

gunkat, van vízkeresztség, vágyke-
resztség és vérkeresztség. A vízke-
resztségben magában a keresztség
szentségében részesülünk. Krisztus ér-
demébıl az általa rendelt jel által új-
jászületünk a kegyelmi életre, az
lsten-gyermekségre. A vízkeresztséget
pótolhatja a vágykeresztség, zsidókban
és pogányokban egyaránt, akik vágy-
va-vágynak a jó Istent megismerni, ıt
szeretni és szolgálni. Ennek koronája a
vérkeresztség, midın az ember a jó
Isten iránti szeretetbıl életét adja a
megismert hitigazságokért.

És most méltán kérdezhetjük: mi a
tőzkeresztség? A tökéletes sze-
retet, mely magába zárja a kés-
zséget a keresztség fölvételére is.

A Szentírásban olvassuk, az Apos-
tolok cselekedetei könyvében – ame-
lyet valaki találóan a Szentlélek evan-
géliumának nevez –, ezen sorokat:
(1,5. és 8.)

… ti azonban Szentlélekkel fogtok
megkereszteltetni … veszitek majd a
reátok lejövı Szentléleknek az erejét…

A tőzkeresztség tehát maga a
Szentlélek. Az a titokzatos lángra-
gyújtása, lefoglalása, eljegyzettsége az
emberi léleknek, amikor természeti
énje pillanatok alatt természetfölöttivé
alakulván, tényleges cselekvı erejévé
válik a benne lakozó Szeretet Lelké-
nek.

Méltán kérdezhetjük: hogyan le-
hetséges ez? Alig másként, mint a ke-
gyelem csodájaként, de amelyet ki-
imádkozni lehet. – Az apostolok imá-
ban vártak a megígért Szentlélek eljö-
vetelére. Saulus megtérését Szent Ist-
ván diakónus akkor imádkozta ki,  ami-

kor kövezték. És a damaszkuszi úton
pillanatok alatt Paulus lett belıle, a
népek apostola. Az ısegyház pápáit,
püspökeit, papjait, híveit az ima érleli a
karizmákra és akárhányszor a vértanú-
ságra. Amikor olvassuk a mártírok ak-
táit, följegyzett szavaik, cselekedeteik
a Szentlélek tüzétıl lángolnak, és ma,
tizenkilenc évszázad után is eleven bi-
zonyságai ezek a bennük lakó Szent-
lélek kiáradásának.

A ma embere azonban joggal kér-
dezhetné: és a mi idınkben, lehetne-e
valaki szintén részese a karizmáknak?
Nincsen-e az fönntartva kizárólag az
ıskereszténység elsı századainak? A
vértanúknak, a hitvallóknak, az embe-
riség legnagyszerőbbjeinek, a szentek-
nek.

Bátran felelhetjük rá: fönntartva
ugyan nincs, de bizonyos föltételekhez
van kötve, és ezek: a Jó Istennek és
igazságainak szenvedélyes keresése,
szeretése és a mellettük való kitartás
életre, halálra.
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Ha valaki esztendıkön át már
sokszor elolvasta Kis Szent Teréz
életét, és túljutott annak elragadó
bájosságán, akkor lassankint
megbizonyosodik arról, hogy az alig hu-
szonnégy esztendıt élt Szent mennyire
a rendíthetetlen erıs akarat embere.
Több akaraterı volt benne, mint
Napóleonban, vagy Hitlerben,
Mussoliniben. Amikor írja: „… Három
esztendıs koromtól kezdve semmit
sem tagadtam meg a jó Istentıl...”

Mindig tudta, hogy mit kell tennie,
és azt meg is tette. Halála óta csak
negyvenkét év telt el, és „országa” na-
gyobb, mint Napóleoné volt, nagyobb,
mint Hitleré és Mussolinié. Mert a leg-
nagyobb akaraterı az élet meg-
szenteléséhez kell. A szentek aka-
raterejével – így kis Szent Terézével is
– világra szóló hatalmas vállalatokat
lehetett volna alapítani, de ezek ha
százezreknek adtak volna is életlehetı-
séget, a nyomába sem léphettek volna
annak, amik lettek életszentségük ál-
tal.

Tőzkeresztség a megszentelıdésre.
Mindenkinek megadatik, aki kiimád-
kozza, és akaratának folytonos megfe-
szítésével dolgozik vele. „Véres
rnegerıltetésbe kerül – mondja
Bougaud püspök –, hogy az ember
eszének és szívének összes erıit harc-
ba vigye. Ettıl a legtöbb ember visz-
szariad, s ez az oka, hogy oly kevés
hıs és szent él közöttünk.”

A tőzkeresztség a tökéletes
szeretet, és ez üdvözít.

s. Balázs Benedicta

(Megjelent A Lélek Szava 1939. júniusi
számában)

A Tartalék

Focicsapatban tartalék:
ez vagy sokunknak jó Uram
Ülsz szomorúan a kispadon,
s vársz, hogy labdába rúghass
majd,
                           valamikor.

A Fıcsatárok fıcsatáznak,
mint bolha, ugranak nagyot,
játékuk szép, olykor sanda,
de teljesen hatástalan.

Nem jut hálóba a labda:
egymást rúgják hatásosan.
A Pénz, Kapcsolat, Szex, Önérdek
egymást tépi, és öngól hull
                          minduntalan.

A szurkolók egymás mezét
rángatják, nyúzzák veszettként,
fütty, piros lap, kiállítás,
dulakodnak, vad tombolás
                          mindenfelé!

A Nagy Játékos,aki Mindent Tudó,
búsan ingatja a fejét:
Te gyilkos, öngyilkos csapat,
mit tegyek, ha Szeretetem
                     nem jut beléd?!....

/A- -a/
Társam

Társam, vigaszom Uram!
  míg a Fát tovább hurcolom,
    melletted érzem magam.
      Vígan araszolok az úton,
        irgalmadba kapaszkodom!

/A- -a/
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Néhány
 gyöngyszem

A KÉT SZÁRNY

„A napi sajtó zőrzavarában mindenki a saját szája íze szerinte szeretné a világot
megszervezni és kialakítani. Így gyakran hallhatunk politikus, tudós vagy diplo-
mata pápákat emlegetni, márpedig a pápa elsısorban és kizárólag az emberiség
legfıbb pásztora, aki arra van hivatva, hogy a lelkeket az örök üdvösség számára
megnyerje, és az igazságot a maga tisztaságában megırizze és hirdesse. Az
igazság és a jóság két szárny, amely a lelket a magasba lendíti. Ne akarjuk tehát
a pápa alakját saját elképzeléseink képére és hasonlatosságára átformálni.”

Szent XXIII. János pápa

A PÁPA ÉS A RABOK

Amikor János pápa látogatást tett a Regina Coeli börtönben, arra kérte az igaz-
gatót, hogy az ırizetesek elhagyhassák zárkájukat. A börtön udvarán beszédet
intézett hozzájuk, melyben kifejezte örömét, hogy meglátogathatta ıket. „Íme, el-
jöttem közétek, hogy láthassalak és szívembe zárhassalak benneteket. Higgyétek
el, hogy ez a találkozás örökre emlékezetes marad számomra.”
Ezután személyesen is elbeszélgetett a foglyokkal, akik között két gyilkosságért
elítélt rab is volt. Egyikük, miután megcsókolta XXIII. János halászgyőrőjét, szo-
morúan megkérdezte: „Szentatyám, nem tudom, hogy vigasztaló és biztató sza-
vai vonatkoznak-e rám is, aki oly nagy bőnös vagyok?”
János pápa anélkül, hogy egy szót is szólt volna, lehajolt és szívére ölelte a fog-
lyot.

A két misekönyv, melyeket XXIII. János naponta használt, a rabok adománya
volt: az egyiket a meluni fegyház, a másikat pedig a Regina Coeli börtön lakói
ajándékozták neki.

RONCALLI İRMESTER TISZTELETTEL JELENTKEZIK

Egyik pápai kihallgatás alkalmával János pápa felismerte a megjelentek között
Pignatello atyát, az olasz hadsereg tábornok-fılelkészét, akinek parancsnoksága
alatt szolgált a háború idején még mint egyszerő tábori lelkész. Amikor a tábori
fılelkész lehajolt, hogy a pápa halászgyőrőjét megcsókolja, a Szentatya hirtelen
felpattant, vigyázzba vágta magát és a katonai szolgálati szabályzatnak megfe-
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lelıen jelentkezett, anélkül, hogy elmosolyodott volna: „Tábornok Úr! Roncalli ır-
mester tisztelettel jelentkezem!”

Ijjas Antal: Isten igaz embere c. könyvbıl (Szent István Társulat, 1976)

TÍZ TÖRVÉNY A LELKI NYUGALOM ELÉRÉSÉHEZ

• Ma megkísérlem átélni a napot úgy, hogy nem akarom egyszerre megoldani
életem minden problémáját.

• Ma igen nagy figyelmet fordítok fellépésemre: senkit sem bírálok, sıt arra
sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak, vagy kijavítsak, csak maga-
mat.

• Boldog leszek a tudatban, hogy boldogságra születtem, nemcsak a másvilá-
gi, hanem az evilági boldogságra is.

• Ma alkalmazkodom a körülményekhez, anélkül, hogy a körülmények alkal-
mazkodjanak az én kívánságomhoz.

• Ma tíz percet szánok az idımbıl egy jó olvasmányra. Amint a táplálék a testi
élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges.

• Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem vele.
• Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, s ha gondolatban sér-

tıdöttnek érzem magamat, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre.
• Ma újra részletes programot állítok össze, talán nem mindig ragaszkodom

hozzá pontosan, de megfogalmazom. Két rossztól tartózkodom: a hajszától
és a határozatlanságtól.

• Szilárdan hiszek abban – akkor is, ha a tények az ellenkezıjét mutatják –,
hogy az Isteni Gondviselés úgy törıdik velem, mintha egyedül volnék a vi-
lágban.

• Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóság-
ban.

Megadatott nekem, hogy 12 órán át jót tegyek. Nem az számít, hogy nagy vagy
kicsi, látványos vagy jelentéktelen dolgokat teszünk, csak a szeretet számít,
mellyel azokat véghezvisszük.
Mindnyájan hajlamosak vagyunk arra, hogy annak a talpalatnyi földnek a látószö-
gébıl szemléljük és bíráljuk az eseményeket, amelyen lábunkat megvetettük. Ez
azonban helytelen, mert a dolgokat magasabb szempontok szerint kell értékel-
nünk, és bátran az egész látóhatár átfogó szemléletére kell törekednünk.

(XXIII. János gondolataiként terjedt el)

SZENTSÉGED – SZENTSÉGEM

Azután, hogy 1981. május 13-án II. János Pál pápára rálıttek a Szent Péter té-
ren, a pápamobilt golyóálló üveggel szerelték fel. A pápát ez elborzasztotta.
– Minden elıvigyázatosság hiábavaló – mondta ezzel kapcsolatban. – Attól a pil-
lanattól kezdve, hogy fehérbe öltöztem, téveszthetetlen célpont vagyok.
Egy lengyel asszony, akit ı esketett még Krakkóban, így válaszolt:
– Az üveg csökkenti a kockázatot. Nem tehetünk semmit, de nyugtalanok va-
gyunk Szentségedért.
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A pápa mosolyogva válaszolt:
– Bizony, bizony, én is nyugtalankodom a szentségemért.

(Forrás: André Frossard: II. János Pál arcképe, Szent István Társulat, 1991)

Fölajánló imádság a Sz őzanya Szepl ıtelen Szívéhez

„Asszony, íme a gyermekeid!” Itt vagyunk nálad, hogy anyai gondjaidra bízzuk
önmagunkat, az egyházat, az egész világot. Kérleld meg értünk szeretett Fiadat,
hogy bıségesen ajándékozza nekünk a Szentlelket, az igazság Lelkét, az élet
forrását. Kérjed számunkra és velünk együtt, mint Pünkösd napján a körülötted
lévı elsı jeruzsálemi közösségben tetted (vö. ApCsel 1,14).
A Szentlélek nyissa meg szívünket az igazságosság és a szeretet számára, ı ve-
zesse az egyes embereket és a nemzeteket kölcsönös megértésre és a béke
erıs akarására.

Reád bízunk minden embert, kezdve a leggyengébbeken: a még meg nem
született magzatokat, a szegénységbe és szenvedésre születetteket, az élet ér-
telmét keresı fiatalokat, a munkanélkülieket, az éhségtıl és betegségtıl szenve-
dıket. Reád bízzuk a szétesett családokat, a segítség nélkül maradt, magányos
és reménytelen öregeket.

Ó, Anyánk, ki ismered az egyház és a világ szenvedéseit és reményeit, állj
gyermekeid mellett az élet mindennapos próbatételeiben, és segíts, hogy közös
erıfeszítéseink hatására a sötétség ne borítsa el a világosságot.
Üdvösség Hajnala, rád bízzuk utunkat az új évezredben, hogy vezetéseddel min-
den ember felfedezze Krisztust, a világ világosságát és egyetlen Üdvözítıjét, aki
az Atyával és a Szentlélekkel uralkodik a századok századain át. Ámen.

II. János Pál Pápa
Róma 2000. október 8.

Az izraeli parlament is megemlékezett
XXIII. János pápáról

Az izraeli parlamentben különleges rendezvény zajlott május 13-án: meg-
emlékezés XXIII. János pápáról, aki a holokauszt idején több ezer zsidó
származású ember életét mentette meg és a vallásközi párbeszéd elımozdí-
tásában is jelentıs szerepet játszott – tudósít a Zenit hírportál.

A rendezvény a Knesszetben, a törvényhozás üléstermében zajlott Yuli Edelstein
házelnök vezetésével, és részt vettek rajta a Raoul Wallenberg Alapítvány tagjai,
valamint számos közéleti, tudományos, illetve egyházi személyiség.
Az eseményen többek között elıadott Alberto Melloni professzor, aki egyház-
történészként XXIII. János személyének szakértıje. A parlament néhány tagja
rövidebb beszédben idézte meg a pápa személyét és tetteit.
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Az 1940-es években, isztam-
buli apostoli delegátusként,
Angelo Giuseppe Roncalli
európai zsidók ezreinek életét
mentette meg. Az általa ösz-
szehívott II. Vatikáni zsinat
vezetett a Nostra Aetate
kezdető nyilatkozat megfo-
galmazásához, amely ko-
moly elırelépést jelentett a
zsidó-keresztény párbeszéd-
ben.

Loris Capovilla bíboros, XXI-
II. János hajdani személyi titkára levélben üdvözölte az eseményt a Wallenberg
Alapítványon keresztül, amely a holokauszt idején a zsidómentésben részt vevık
életét és tevékenységét kutatja.
Capovilla bíboros – aki az Angelo Roncalli Bizottság egyik alapító tagja – 2013-
ban maga is a Wallenberg Alapítvány elismerésében részesült.
A Wallenberg Alapítvány amellett, hogy bélyegeket bocsátott ki XXIII. János
tiszteletére, és közterületeket nevezett el róla, többkötetes anyagot állított össze
kutatása eredményeibıl annak érdekében, hogy Roncallit jelöljék a Nemzetek
Igaza címre.
2003-ban az alapítvány Angelo Roncalli emlékképeslapot bocsátott ki a Buenos
Aires-i apostoli nunciatúrán. Két évvel késıbb a szervezet meghívta Walter
Kasper bíborost, a Keresztény Egységet Elımozdító Pápai Tanács és a Zsidó-
Keresztény Vallási Kapcsolatokért Felelıs Bizottság korábbi elnökét egy Buenos
Aires tartományban épült, Angelo Roncalliról elnevezett óvoda megnyitójára.

Forrás. M. K. (vn)
*************************************************** *******

Fáklyás felvonulás Rómában
– szolidaritás az üldözött keresztényekkel

A május 15-ére szervezett római fáklyás felvonulás szervezıi és résztvevıi
jelezni kívánták az üldözöttek számára: a keresztények velük együtt szen-
vednek és imádkoznak.

Nigériában április 14-én 276 diáklányt rabolt el a Boko Haram iszlám ter-
rorszervezet. Közzétettek egy videofelvételt, amely azt mutatja, hogy muzulmán
hitre térítették a megfélemlített lányokat. Szabadon bocsátásukért cserébe azt
követelik, hogy Nigéria engedje ki a terrorszervezet bebörtönzött tagjait.  11-én a
torinói könyvvásáron éppen a vallásszabadságról, a keresztényüldözésrıl zajlott
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egy beszélgetés. Andrea Riccardi történész hangsúlyozta, hogy a nemzetközi kö-
zösségnek soha nem szabad engednie abból, hogy védelmezze az emberi jogo-
kat. Emlékeztetett rá, hogy a 20. század az emberi jogok védelmének évszázada
volt, ugyanakkor a Krisztus-hívık mártíromságának évszázada is, amelynek elsı

nagy mészárlása az örmény holokauszt volt 1915-ben. A 21. században folytató-
dik az üldözés, Pakisztán, Észak-Korea, Irán, Szaúd-Arábia, Afrika és a Közel-
Kelet különösen veszélyes terület a keresztények számára. Pedig éppen a ke-
resztények jelentenék a pluralizmus és a demokrácia garanciáját azokban az or-
szágokban, ahol gyakran maguk a muzulmánok az iszlám terrorizmus elsı számú
áldozatai.

Május 15-én 19.45-kor ki-
aludtak a Colosseum fényei, és
felgyulladtak a fáklyák a ke-
resztényüldözés áldozatainak
emlékére. A Sant'Egidio közös-
ség és a római zsidó hitközség
által kezdeményezett fáklyás
felvonuláson Ignazio Marino
főpolgármester is részt vett.
A szervezık hangsúlyozták: el
kell utasítanunk mindenfajta
erıszakot, vallási győlöletet, meg kell állítani az üldözıket!

Marco Impagliazzo, a szervezı közösség elnöke a Corriere della Sera olasz
napilapnak elmondta: cáfolni akarják, hogy létezhet olyan terrorizmus, amely a
vallásban gyökerezik. Minden vallás kulcsszava a béke. Ezért hívta össze
1986-ban Wojtyla pápa Assisibe a vallási vezetıket: azt akarta, hogy minden
vallás vezetıje határolódjon el az erıszaktól. Ennek jegyében zajlanak évrıl évre
a vallások közötti világtalálkozók. Semmiféle háború nem szent, egyedül a bé-
ke szent: ez a felvonulás üzenete.

Miért éppen a keresztények esnek áldozatul? „A vallásunk alapja a sze-
retet és a szolidaritás, de ezek a gondolatok kényelmetlenek, amikor a népek
között konfliktusok, háborúk dúlnak. Gyakran a keresztények fizetik meg a
konfliktusok árát, ık a leggyengébbek, haláluk nem kelt zajt. Olyan lelkek, akik
a vallási erıszak okán elvesznek a semmiben, még sírhelyük sem marad” –
mondta Impagliazzo.

Emlékeztetett arra, hogy amikor 2005-ben egy iszlám szélsőséges csoport el-
rabolta Moszul püspökét, Basile Georges Casmoussát, II. János Pál pápa kiált-
ványt tett közzé szabadulásáért, és elrablói valóban szabadon bocsátották: „Fontos
ember vagy, még a pápa is szót emelt érted” – mondták.

A fáklyás menet tehát nemcsak az erőszak elvi elítélése akar lenni, hanem
konkrét módon is nyomást akar gyakorolni a kormányokra és a közvéleményre:
reagáljanak ezekre a helyzetekre, a vallásszabadság megsértésére!
Forrás: Magyar Kurír (tzs)
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AZ ELLENTMONDÁS JELE
A fenti címmel, a szerzı neve nélkül került elı egy szociális testvér hagyatékából
az alábbi, II. János Pálról szóló írás, amibıl lapunk elızı számában rövid idéze-
tet közöltünk – azzal a kéréssel, hogy ha olvasóink közül felismeri valaki, és fel-
világosítást tud adni a szerzı személyérıl, értesítse szerkesztıségünket, mivel
szívesen közölnénk a cikket teljes terjedelmében. Egyik régi kedves olvasónktól
kaptuk az információt, hogy a szerzı a 2003-ban elhunyt REMÉNYI JUDIT.
Az Új Ember c. hetilap 2003. VII. 13-i számában Szikora József emlékezett meg
róla, mint kedves munkatársukról. A MAKUSZ (Magyar Katolikus Újságíró Szö-
vetség) választmányi tagja volt, Mi a titka? – Morzsák egy rendhagyó életútról,
Reményi J. Nikodém név alatt jelent meg egy II. János pápáról szóló kötete
(Antológia Kiadó, 1991.; Makrovilág Kiadó, 1996).
Így örömmel tesszük közkinccsé (némi kihagyással) a cikket, II. János pápa
szentté avatása alkalmából.

Tudósítási pályámmal együtt jár a sok
mozgás a világban…
A véletlen (van ilyen?) úgy akarta,
hogy I. János Pál 33 napi pápasága
alatt, 26 napig Rómában legyek, és
magam tapasztaljam meg, hogy ez a
törékeny kis ember, a maga kiegyen-
súlyozott lelki derőjével, sziklaszilárd
hitével, szelíd alázatával és túláradó
szeretetével, hogyan vonzza napok
alatt magához egész Olaszországot,
sıt az egész világot…
Olyat adott, amit régóta szomjazott az
„Isten népe”, melegséget, emberi köz-
vetlenséget, bizalmat.
… Halála után sokan – én is – úgy
gondolták, hogy kettétört az Egyház
felívelı jövıje, megszőnt az éppen
szárba szökkenı remény... Nincs még
egy János Pál.
Milyen csodálatosak az Úr útjai: LETT!

Ez a pápa a Szentlélek ajándéka Egy-
házunknak. Azóta négyszer találkoz-
tam vele. Mindenkit lenyőgöz a belıle
áradó erı, akár bevallja, akár nem. Ka-
rizmatikus, prófétai jelenség. Mágnes-
ként vonzza a fiatalokat. Idegenes ki
szinte karjai közé dobják csecsemıiket
áldásra. A férfiak, a fegyveres testület
tagjai térdre esnek, ha fehér alakja
megjelenik. Nénikék mocskosra csó-
kolják reverendája szegélyét, szétcin-

cálják cingulusa rojtjait, kisgyermekek
visítva rohannak hozzá, amikor szét-
tárja karjait.

S nem csak ık rohannak. Kilenc hó-
nap alatt több állam és kormányfıt fo-
gadott, mint VI.Pál 15 év alatt. A pro-
testáns Helmut Schmidt kancellár
nem-hivatalos látogatása után zavar-
tan mondta a Spiegel újságírójának:
„ne kérdezzen, magánbeszélgetés
volt. Ha katolikus lennék, szeretnék
nála gyónni…”
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Hogy mi a titka?  Magamnak sem tu-
dom pontosan megmagyarázni. Nem
szép. Arca, mint egy öreg szláv pa-
raszté, barázdált, mégis olyan sugár-
zóvá tud válni, hogy tizenöt évet visz-
szafiatalodik.

Mitıl?
Megpróbálom felidézni, saját, decem-
ber 8-i élményemet, a Santa Maria
Maggiore bazilikából, amikor több ez-
red magammal éltem át II. János Pál
pápa szentmiséjén az Úrfelmutatás
csodáját. megkísérlem szavakba önte-
ni a lehetetlent. Mind a tizenkétezren
láttuk, igen láttuk, hogyan süllyed el
körülötte minden, az egész világ.
Éreztük megürüsödni a levegıt. Min-
den megszőnt. Ketten voltak Jézusá-
val. A pillanat izzásában beállt hirtelen
csöndben hallani lehetett a lélegzetét
visszafojtó tömeg szívdobbanását.
Odakinn csapkodva zuhogott az esı.
behallatszott az autóforgalom. Mi,
odabenn, nem mertünk, tudtunk egy-
másra nézni. Mozdulatlanná mereved-
ve, mint élı szobrok, szívtuk magunk-
ba a felfoghatatlant. Amikor  a Pápa
térdet hajtva, nagyon lassan és csön-
desen kimondta: Mysterium fidei! – a
feszültség a sok ezer tüdıbıl egyszer-
re, felszakadó lélegzettel, kiáltásszerő,

a templomhajóban visszhangzó só-
hajtásban pattant szét.
Támaszt Isten prófétát. Akik ott jelen
lehettek, felismerték a kenyértörésben.
Emmauszi felismerés volt. De szavak-
ba foglalni nem lehet. …
Jól mondja Macharski bíboros: II. Já-
nos Pál a transzencencia tanúja.  A
hit úgy sugárzik belıle, hogy, aki nem
hisz, vele érintkezésbe kerülve, az is
megtapasztalja azt a valóságot, amit
az intellektus nem tud megragadni.
Mert nem az ötféle diplomája és dokto-
rátusa, (irodalom, filozófia, morális,
egyházjog, dogmatika), nem a 18
nyelv ismerete (magam eddig 9 nyel-
ven hallottam prédikálni), nem sokirá-
nyú aktivitása (író, bányász, költı, gyá-
ri munkás, színész, rendezı, esztéta,
filozófus, egyetemi tanár, zenész,
sportoló stb), nem szép baritonja, vagy
a jó humora miatt állnak négy óra
hosszat akár havas esıben az embe-
rek rá várakozva.
Hanem mert a bizalmat, a reményt
nem kéri, hanem adja, a szeretetet
árasztja, és csak úgy süt bel ıle a
hit.  Igazi pap. Nem csak hazájában
volt útjának minden állomása diadal-
menet, hanem mindenütt. Mexikóban
36 beszédet mondott öt nap alatt spa-
nyolul, 15 millió ember lepte el az ut-
cákat, tereket, hogy áldását fogadhas-
sa.
Mert – újra Macharskit idézve – a pár-
beszédhez minden létez ı eszközt
felhasznált . A technikát is. Ifjúsági tá-
bortőz és helikopter, mikrofon és kör-
menet, gyászmise és általános kihall-
gatás, magánbeszélgetés és vezér-
cikk, az Albano-i tó hıségben vagy a
Dolomitok csúcsa hóviharban, neki
semmi sem fárasztó. Ha megkérik,
megesketi az utcaseprı leányát az ál-
lástalan mőszerésszel, és megke-
reszteli kórházlátogatásakor a zokogó
ifjú mama koraszülött csecsemıjét. (a
gyermek életben maradt). Megöleli
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Valery Giscard D'Estai’g-t, Giulio
Argan professzort, Róma kommunista
polgármesterét és a mohamedán
Husszein királyt, ugyanazzal a szinte
kissé szégyenlıs, szelíd mosolyával.
De nem restell sírni, ha a lengyel him-
nuszt hallja, vagy elıdjének szarko-
fágjánál térdepel.

Szláv lélek, mondják a rómaiak, és
reszketnek érte, mert valami jóslat
szerint 18 hónapon belül vértanú lesz.
Százával kapja a leveleket, melyekben
figyelmeztetik: fehér ruhájában ne áll-
jon a lassan guruló nyitott kocsijában,
mert túl jó célpont. Ne beszéljen is-
mételten és határozottan az abortuszt
megengedı törvény ellen, mert ezzel
„sérti az alkotmányt”, s jogalapot ad a
hivatalos támadásoknak. Ne kevered-
jen állandóan a tömeg közé, gyereke-
ket megszólítva, mert könnyen hátba
szúrhatják, inkább vitesse magát, mint
elıdei.
Csak egyszer kell közelrıl II. János
Pálnak a szemébe nézni, ahhoz, hogy
az ember tudja: ennek a pápának
semmilyen figyelmeztetés nem hasz-
nál. Küldetése van, és ezt teljesíteni
akarja és fogja. Minden eszközzel,
minden módon, minden veszélyben
is.
A halál ijeszti  a legkevésbé.
A próféták azonban csak ritkán szok-
tak végelgyengülésben meghalni. S
bár rendkívüli egyéniség, óriási intelli-
gencia, nagyformátumú személyiség,
de az az erı, ami bel ıle árad, nem
az övé, ı csak hordozója.
S ezt az erıt a Gonosz mindig tá-
madta és támadni fogja a történe-
lem végéig.  …
Egyelıre a hitelét igyekszik aláásni.
„Folyton flangál!” Már kiadó a Vatikán!
Soknyelvő komédiás! Ügyes show-
man, de lejáratja a pápai tekintélyt! Túl
modern! Túl konzervatív! Nem elég
haladó!”

Mindegy, hogy mit, mindegy, hogy mi-
kor és ki mondja, a lényeg: aláásni ezt
a szinte semmibıl lett, hirtelen óriásivá
nıtt tekintélyt. Lehetetlenné tenni.
Vagy ha lehetséges, nevetségessé,
bár ez szerintem nem fog sikerülni! De
mindenképpen ellene fordítani a köz-
véleményt. Sıt! Lehetıleg ellene for-
dítani a saját klérusát. Ha másképp
nem megy, akkor a cölibátus kérdésé-
ben.
Tipikus az örök Ellentmondás. A
Gonosz módszere és elve ez.  Krisz-
tus és egyháza, s annak látható feje a
pápa: Jel, melynek ellene mondanak.
Mindig. S ha belülrıl, akkor még hatá-
sosabb. Szeretném szétkiabálni a vi-
lágba: Vegyétek észre, mire megy a
játék! Ne dıljetek be a tagadás, az el-
lentmondás szellemének!
Karol Wojtyla krakkói érseket VI. Pál
pápa 1976-ban meghívta, hogy szá-
mára és közvetlen munkatársai szá-
mára nagyböjti lelkigyakorlatot tartson,
mert ismerte és becsülte a képessé-
geit és a hitét. Az érsek eljött, és olasz
nyelven 22 elmélkedést tartott. Ösz-
szefoglaló cím: AZ ELLENTMONDÁST
KIVÁLTÓ JEL. Könyv alakban is
megjelent, megvettem.

Lehet, hogy az embert megölik, lehet,
hogy a jóslat beteljesedik, s a rómaiak
hiába reszketnek az életéért. Lehet.
De csak az embert ölhetik meg. Azt az
embert, aki teljesen tudatában van
küldetésének, és mer fennen hirdetni
olyasmit, amire a hallgatóság nagy ré-
sze azzal reagál: „Kemény beszéd ez,
ki hallgathatja?”
Az embert megölhetik. Nem ı lesz az
elsı. De azt, amit minden eszközzel
képvisel, azt a Pokol kapui sem fogják
megdönteni.
Ez hitem és meggyızıdésem. És ta-
núbizonyságot teszek róla, ahol és
ahogyan csak tudok. Ez a gondolatsor
is ez kívánt lenni.
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Márton Áron püspök – egy igaz ember

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kiállítással egybekötött ren-
dezvény keretében mutatta be Márton Áron püspök életét a Magyar
Holokauszt Emlékév keretében. A megemlékezésre május 15-én, csütörtö-
kön került sor Gyulafehérváron, a Római Katolikus Érsekségen – írja a
romkat.ro.

Márton Áron 1944-ben bátor felszólalá-
sával példát adott emberségrıl, az üldöz-
tetést szenvedık melletti kiállásról. Sze-
mélyében olyan tanúságtévıt tisztelhe-
tünk, aki a mai kor emberét is képes taní-
tani, hogy felekezeti, nyelvi határokat át-
lépve miként lehet és szükséges cseleked-
ni egy jobb, emberibb világ megteremtése
és fenntartása érdekében.
Az elnyomás és a háború megpróbáltatá-
sai közepette beszédei és körlevelei biz-
tatást jelentettek a kilátástalanságban. A
kolozsvári Szent Mihály-templomban,
1944. május 18-án tartott papszentelé-
sen az akkor zsúfolásig megtelt templom

szószékérıl hangzott el az a beszéde, amelyben szót emelt a máramarosszigeti
deportálások ellen.
Ugyanakkor 1944. május 22-én levélben felhívással fordult a magyar hatósá-
gok képviselıihez is: Sztójay Döme miniszterelnököt, Jaross Andor belügymi-
nisztert, a kolozsvári fıispáni hivatalt és a rendırkapitányságot felszólította,
hogy akadályozzák meg a zsidók elhurcolását. Válaszul Kolozsvár rendırka-
pitánya kiutasította a városból.
Ennek a történelmi jelentıségő kiállásának elismeréséül 1999. december 27-én
a jeruzsálemi Yad Vashem Intézet a „Népek Igaza” címmel tüntette ki. A
post mortem kitüntetést a bukaresti izraeli nagykövet 2000. június 20-án adta át
Jakubinyi György érseknek.
Márton Áron személye összefonódott az igazság védelmével, népe és a körülötte
élı közösségek érdekképviseletével. Kimondatlanul is Márton Áron tekinthe-
tı a 20. századi erdélyi közélet szellemi vezetıjének, helytállása és áldozat-
vállalása ezrek életét erısítette. Írásai mindmáig útmutatóak. Emberségével,
egyenességével, az igazság védelmében folytatott kiállásával kivívta mind hívei-
nek, mind pedig az Erdélyben élı más felekezeteknek elismerését és tiszteletét.
Az igazság védelmének és a szeretet szolgálatának szentelt élete ma is példaérté-
kő. /M. K./
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A 17-20. színes oldalakat ld. külön!


