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Szeptember 17-e, hétfı:

A HIT NAPJA
Nemzetközi Kongresszus az Új Evangelizációért
Szent István bazilika

A Városmisszió elsı napja Ralph Martin elıadásával kezdıdött. Az amerikai
elıadó a katolikus megújulási mozgalmak meghatározó alakja, a detroiti
szeminárium teológiaprofesszora.
A mai világban már nem vehetjük adottnak, természetesnek a hitet, ezért feltétle-
nül szükség van az újraevangelizálásra, a misszióra – mondta az elıadó. A
keresztények azzal tehetnek ma legnagyobb szolgálatot embertársaiknak, ha el-
vezetik ıket Jézus Krisztushoz, aki minden evangelizáció alapja.
Ralph Martin elıadásában a II. Vatikáni zsinatnak a misszionálással kapcsola-
tos fontos alapelveit is ismertette. Ezek: a saját személyes életünkkel való ta-
núságtétel, az embertársaink felé forduló szeretet és segítıkészség, a világ
rendjének megújítására, megjavítására való törekvés. Fontos alapelv, hogy az
evangelizáció nemcsak a papság, hanem a világiak feladata is.
Minden evangelizáció a személyes megtéréssel kezdıdik, azzal hogy szemé-
lyes döntésünkkel elfogadjuk Jézus Krisztus hívását és válaszolunk rá. Sok kato-
likus él a mai világban, aki katolikusnak vallja magát, „megtanulta” a katoliciz-
must, esetleg valamilyen szinten gyakorolja is, de életébıl hiányzik a személyes
megtérés, a valódi elkötelezıdés.
Ennek egyik legfontosabb mozzanata annak felismerése, ami az evangéliumok-
ban is több helyen megfogalmazódik: hogy Isten elıbb szerette az embert, mint
az ember İt. Isten végtelen és határtalan szeretete, ennek felismerése az, ami
minden megtérésnek és minden evangelizációnak az alapja. Ennek megértése és
átélése azután hozzásegít ahhoz, hogy a hívı ember felismerje: meg is kell mu-
tatnia Krisztust az embereknek, szavakkal, tettekkel, tanúságtétellel. Ehhez
pünkösd lelkületére és lendületére van szükség. (MK)
(Az elıadásra lapunk következı számában szeretnénk kicsit részletesebben

is kitérni.)

A délelıtt folyamán elhangzott tanúságtételek ennek a szeretetnek a megta-
pasztalásáról szóltak.
Vizi E. Szilveszter a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, László Viktor fo-
tográfus, üzletember, közösségvezetı, ifj. Berki Géza és egy osztrák házaspár,
Marie és Heinz Hödl szóltak arról, hogyan következett be életükben a valódi
megtérés, a Krisztus melletti személyes elkötelezıdés.
A délelıttöt szentmise zárta, amelyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek
mutatott be, a prédikációt Franz Scharl érsek mondta.
Délután három órától a két képzımővész testvérünk által vezetett mőhelyen

vett részt A Lélek Szava tudósítója – ezt is félretettük a többi mőhelyrıl

szóló beszámolóval együtt lapunk következı számához.
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Két hétfıi tanúságtétel a bazilikában:

A hétfıi nap egyik tanúságtevıje ifj. Berki Géza volt.
Megrendítı volt hallani, ahogyan rátalált – felnıttkori megtérıként – a hitre, Jé-
zus Krisztusra. Foglalkozására nézve kımőves. Már családos ember volt, amikor
rászokott a „főre”, ami végül is oda vezetett, hogy teljesen egyedül maradt. Ekkor
érintette meg a Szentlélek, elkezdett gondolkodni az ún. nagy kérdéseken, az élet
értelmén. Valaki épp jókor szólította meg, elhívta egy VIII. kerületi ALPFA kur-
zusra, ott tért meg. Családi élete is rendezıdött, sıt, egyszerre három házasság-
rendezés is történt a rokonok körében.
László Viktor 25 évesen tért meg. Elıtte sátánista zenekarok bulijára járt, ahogy
elmondta. A katonaság után megkomolyodva vállalkozó lett, fotográfus, sikeres
üzletember, sokat utazott. Közben kereste az igazságot a különféle világvallások-
ban, a New Age-ben.
Aztán egyszer kezébe került a „Hinni Jézus Krisztusban” c. füzet, ami nagyon
megérintette, s egy Isten-élményben részesült ennek köszönhetıen.
’92-ben egy katolikus karizmatikus kisközösségben (Kunszabó Zoliék közösségé-
ben) tért meg, ezután bekapcsolódott a TŐZ evangelizációs programokba. Egy új
élet kezdıdött számára, melynek középpontjában Isten és az İ szolgálata áll. Az
ideje nagy részében (munkája mellett) az evangelizációban dolgozik, nagy ren-
dezvények szervezésében vesz részt. A városmissziós kongresszus egyik szerve-
zıje is ı volt.

A mőhelymunkákról

Mit is jelentenek, mi volt a
céljuk, jellegük az ún. mő-
helymunkáknak, melyek egy
idıben, egyszerre négy hely-
színen zajlottak (több mint száz
mőhely közül lehetett választa-
ni a hét folyamán).
Ezek kiscsoportos foglalkozá-
sok, együttlétek keretében se-
gítettek elmélyíteni a kongresz-
szus elıadásain elhangzotta-
kat. A legkülönbözıbb témák-
kal, mőfajokkal lehetett talál-
kozni: beszélgetésekkel, ta-
pasztalatcserével, tanúságtételekkel...
A középpontban mindenütt az állt, hogy hol, hogyan találkozhatunk Jézus Krisz-
tussal a hétköznapokban, hogyan tehetünk tanúságot a hitünkrıl...
Fiatal testvéreink a Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a mőhely-
munkák fáradhatatlan „technikai” segítıi voltak. (İk láthatók a fotón.)



12

Szeptember 18-a, kedd:

A szeretet napja
Kongresszus:

Soha semmi nem jogosít fel bennünket arra, hogy letérjünk a szeretet útjáról –
mondta Böjte Csaba ferences atya a nemzetközi kongresszus második napján,
amelynek témája a szeretet volt.
Jézus Krisztus nem véletlenül adta tanítványainak a szeretet parancsát. Nem azt
mondta, hogy ítéld el a világot, nem azt mondta hogy siránkozz a világ gonosz-
ságán, hanem azt mondta, hogy szeress. A rossz dolgok ellen csak a szeretet
tud jót hozni a világba – mondta Csaba atya, aki ennek a mindent átölelı sze-
retetnek a jegyében fejezte ki fájdalmát a meg nem született gyermekek miatt.
A Kárpát-medencei magyarság legnagyobb problémája, amit segítı szeretettel
kellene megoldani, az ma nem a szabadság hiánya, hanem a meg nem született
gyermekek hiánya.
Beszélt a csobánkai Élet Házának létrejöttérıl és céljairól. A szeretet nagy aján-
dékaként sok-sok segítséget kapott az alapítvány az épület rendbehozatalához.
Olyanok találhatnak itt menedékre, akik segítı szeretet híján az abortusz mellett
döntenének. A cél az, hogy ezek az anyák megtalálják a gyermekük apjához, a
családjukhoz vezetı utat.
Segítsünk a körülöttünk élı testvéreknek, hogy ık is megírhassák a maguk sze-
retethimnuszát – kérte Csaba testvér. Igazából Jézus is megírhatta volna a sze-
retet himnuszát, de nem írta meg, hanem „kiszerette” Saulból.
A nap tanúságtevıi:
Mádl Dalma asszony, Gorove László és Krisztina, valamint a „Szabadulás a
foglyoknak” hajléktalanokat támogató francia szervezet munkatársa arról szóltak,
mit jelent saját életükben a szeretet, hogyan sikerült túljutniuk életük nehézségein
a másoktól kapott és másoknak továbbadott szeretet segítségével.
A délelıtti szentmise fıcelebránsa Alojz Tkáč kassai érsek volt, a szentbeszédet
Jean-Yves Nahmias párizsi segédpüspök mondta. (MK)

Tanúságtétel a „Hivatás kávézóban”

Kedden este fél nyolc és nyolc óra között öt fiatal testvérünk „lépett
fel” a Honvéd u. és a Szent István krt. sarkán található szórakozóhelyen
(Morrison’s Music Pub): F. Orsi, J. Évi, Luca, T. Anna és Berglis (kubai test-
vérünk, aki most néhány hónapot nálunk tölt, az ı tanúságtételét Pataki Ágnes
testvér tolmácsolta). Fecske Orsolya testvér így számolt be röviden az esemény-
rıl: Jól sikerült a Hivatás kávézóbeli „fellépés”! Öten léptünk színpadra tizenöt
percig a nyüzsgı pincehelységben, ahol elıttünk az egyik megasztár (énekes )
forrósította be a hangulatot.
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A Legio Christi által kitalált, általában egy híres szórakozóhelyen szervezett prog-
ram így mőködik: egy óra könnyőzenei koncert, egy óra papi és szerzetesi tanú-
ságtétel.
A beszélgetést vezetı fiatalember gyorsan, pörgısen tette fel a kérdéseket, és si-
került ugyanúgy válaszolnunk rá, felváltva szólva magunkról és a Társaságról.
Nagyon jó volt, hogy sok testvér szurkolt nekünk a nézıtérrıl! Úgy érzem, hogy a
szokatlan körülmények közé meglepı módon odaillettünk, és sikerült azon a nyel-
ven bemutatkoznunk, amit megértett az ottani hallgatóság. Szóval Deo gratias

„Kontakt –
kapcsolódj

be!”
ifjúsági fesztivál és
plébániai napok a
Bakáts téren

Több mint tíz közösség
(szerzetesek, ifjúsági közös-
ségek) és lelkiségi mozgal-
mak összefogásával valósult meg ez az egész hetes program. Délután
öttıl este tíz- tizenegy óráig változatos, interaktív kulturális és lelki prog-
ramok zajlottak a templomban és környékén: a templom bejárata elıtt
felállított színpadon, a templom körüli sátrakban és a Ráday utcában.

A programkínálat olyan gazdag, sokszí-
nő volt, hogy a részletes felsorolástól itt
most eltekintünk.
Ebbe a programsorozatba a szociális test-
vérek is bekapcsolódtak, a hét minden
napján. Volt, aki csendes szentségimádást
vállalt, más a templomban való kalauzolást,
lelki beszélgetést, vagy a templom elıtt,
„tisztes távolságban” ácsorgó fiatalok meg-
szólítását, meghívását a különbözı progra-
mokra, aki erre nyitott volt, azt a templomba
invitálva.
Akadtak olyan testvéreink is, akik a környezı
utcákban szólították meg a járókelıket, bibliai
idézeteket, szórólapot adva nekik, az egyik
testvérünk kb. hatvan embert szólított meg
egyetlen este a környéken.
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Hétfın és kedden a 9 órától kb. fél 11-ig.tartó
esti ima vezetését is vállaltuk, amibıl fél
órát a Mária Rádió is közvetített. Hétfın a fi-
atal testvérek, kedden két testvér és az esz-
tergomi szeminárium kispapjai (élükön Roska
Péter atyával) vezették az imát. A szokásos
litániát igyekeztünk változatosabbá, kicsit
evangelizációs jellegővé tenni, szentírási
részletek, Teréz anya és Roger testvér imák,
taizéi és „gitáros” énekek közbeiktatásával.
A lapunk 35. oldalán és az itt közölt felvéte-
leket kedden este készítette A Lélek Szava
egyik fotósa.

Tobisch Márta testvér szervezte meg, osz-
totta be minden napra odaadó, szolgáló sze-
retettel a szociális testvéreknek a Bakáts téri
templomi és utcai szolgálatokban való
résztvételét. Emellett tolmácskodott is a

délutáni mőhelyeken. (A felvételen a két képzımővész testvérünk által vezetett hétfıi
„Mővészet és evangelizáció” címet viselı mőhelyen szolgál. Fotó: E.G.)

Néhány, a hét során
termett „gyümölcs”

Sziasztok! Remélem mindenkinek jól
telt a hét és mindenki megtapasztalt
egy kicsit abból, hogy mennyire megér-
te rááldozni bármennyi idıt is erre a
fesztiválra.

Csak néhány személyes tapasztalat:
Egy ateista megígérte, ı ajánlotta fel, hogy
majd felüti a Bibliát valahol.
Egy ember aki a Hit gyülekezetébe járt
eddig, mostantól bekapcsolódik egy katoli-
kus közösségbe.
Egy alkoholfüggı embert megerısítettünk
abban, hogy érdemes küzdeni, megpró-
bálni leszokni az ivásról.
A barátnım talált egy lelkiatyát.
Rengetegen húztak olyan idézetet, amirıl
rögtön   megjegyezték, hogy ez  épp nekik

szól, némelyik embernél ez olyan látvá-
nyos volt, hogy teljesen megilletıdött, lát-
szott rajta, hogy nagyon sokat jelent szá-
mára az a pár szó.
Egy kicsit talán tisztázódott néhány ember
fejében, hogy milyen is az egyház.
Rengeteg pozitív visszajelzés jött magáról
az egész városmisszióról.
Az emberek valahogy feltőnıen nyíltak
voltak néha! Egy picit még büszkék is
voltak rá a katolikusok, hogy katolikusok,
és hogy az ı egyházuk rendezi ezt a sok
jó programot, pedig esetleg csak meg
voltak keresztelve.
Egy zsidó és egy baptista lánynak is tet-
szett, hogy mi „városmisszionálunk”. Jó
dolognak tartották.
Még lehet hogy sok ilyen jutna eszembe.
Meg persze mi is sokat fejlıdünk és gaz-
dagodtunk a szolgálattal. Gyönyörő volt ez
a hét minden nehézségével együtt is!
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Szeptember 19-e, szerda:

A VÉRTANÚSÁG NAPJA
Zarándoklat Esztergomba

A városmisszió harmadik napján a kongresszus résztvevıi 11 órakor az
esztergomi bazilikában szentmisén emlékeztek meg a magyar egyház vér-
tanúiról, köztük az Esztergom-Budapesti Fıegyházmegye vértanú papjairól,
Mindszenty József bíborosról és Meszlényi Zoltán püspökrıl.
A szentmise fıcelebránsa Camillo Ruini bíboros, a pápa különleges követe volt.
Az alábbiakban az ı homíliájából idézünk fel néhány részletet:

... Pál apostol tanítványához, Timóteushoz szóló levelében a mai szentmise
elsı olvasmányában így szól: „Isten háza, amely az élı Isten egyháza, az iga-
zság oszlopa és biztos alapja”. A „ház” szó olyan helyre utal, ahol együtt él egy
család; az Egyház az „Isten háza”, mert ıhozzá, az élı Istenhez tartozik, azokból
áll, akik „Isten családjának tagjai” (Ef 2,19). Ez a szó hozzásegíthet tehát ben-
nünket ahhoz, hogy tudatára ébredjünk hivatásunk nagyszerőségének megke-
reszteltekként és krisztushívıkként, ráébredjünk, mennyire közeli kapcsolatra
vagyunk meghívva Istennel, s ezért milyen mély közösség és igaz testvériség
létezik közöttünk, amit nap mint nap meg kell élnünk. ...

Minthogy mi is valóban Isten Egyháza, háza és családja vagyunk, Máriával,
Máriához hasonlóan nekünk is szívünkbe kell fogadnunk Krisztust.

Az Istennel és Jézus Krisztussal fenntartott közösségünk a gyökere és a titka
missziós tanúságtételünknek.

Az az igazság tehát, amelyet az Egyháznak hirdetnie kell, és amelyrıl ta-
núságot kell tennie, maga Jézus Krisztus, aki azt mondta magáról: „én vagyok
az igazság” (Jn 14,6). Amikor Krisztust kínáljuk fel az emberek számára, az iga-
zságot kínáljuk nekik, s nem egy elvont igazságot, hanem Isten és az ember
igazságát, amint erre a II. Vatikáni zsinat hívta fel a figyelmünket (vö. Gaudium et
Spes, 22); olyan igazság ez, amely bevilágítja életünk értelmét és megmutatja a
követendı utat, amelyen eljuthatunk a célhoz, amelyre megteremtésünk óta vá-
gyunk.

Életének kétezer esztendeje alatt a Szentlélek erejével az Egyház saját
testébıl Krisztusnak végtelenül sok tanút állított, s ezek közül is kiemel-
kednek a vértanúk, akik a legszorosabban tanúskodtak róla, s nem haboztak
Krisztus melletti tanúságtételüket önnön vérükkel megpecsételni. A mai napon,
amely a vértanúság napja, emlékezésünk és imáink elsısorban a vértanúk felé
fordulnak, kezdve a kereszténység elsı századaitól. Az ókeresztény vértanúk
hozzájárulása döntı jelentıségő volt a hit elterjedésében az ókori világ minden
táján, melynek során a keresztény hitre tértek a Római Birodalom népei. Velük
együtt felidézzük és tiszteljük a kereszténység késıbbi korainak vértanúit, kö-
zöttük azt a nagy számú vértanút, akik a XX. század során adták életüket Krisz-
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tusért, s akikrıl II. János Pál külön is megemlékezett a 2000. évi jubileumi Szent-
év alkalmából.

Külön is megköszönjük Istennek a vértanúk hosszú sorát, akik megszentel-
ték Magyarország földjét, keresztény történelmének ezer éve során. Azt kérjük
tılük, adják át nekünk a tanúságtétel lángoló erejét és bátorságát, hogy az
egyház, az Esztergom-Budapesti Fıegyházmegyében és egész Magyarországon
mindinkább tudatára ébredjen, hogy „természeténél fogva missziója van”, amint
erre a II. Vatikáni zsinat hívta fel a figyelmünket (Ad gentes, 2). Ébredjünk rá,
hogy korunk csakugyan új missziós idıszak! Szülessen meg az emberek szí-
vében és értelmében a hiteles Krisztus-hit, hogy ismét örömmel teli legyen az
Egyházhoz tarozásunk, hogy képesek legyünk átitatni a társadalmat és a
kultúrát Krisztus szeretetével és igazságával.

Kedves Testvérek, befejezésül hadd használjam azokat a szavakat, amelyek-
kel II. János Pál megkezdte pápai szolgálatát: „Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok
szélesre a kapukat Krisztus elıtt!” Ezt a felhívást II. János Pál megismételte a
Római Egyházmegye felé is, amikor útjára indította az 1996 és 1999 között le-
zajlott városmissziót, a 2000. évi jubileum elıkészületeként. Pontosan a II. János
Pál által belénk öntött bátorság volt a záloga e misszió fényes sikerének, ami jó-
val meghaladta várakozásainkat. Kérjük az Úrtól, hogy a Boldogságos Szőzanya,
Szent István, Szent Adalbert és valamennyi magyar szent és vértanú közbenjá-
rására ez a bátorság és ez az öröm a Krisztus melletti tanúságtételben tegyék
termékennyé a Budapesti Városmissziót, hogy az ilyen módon a hit új kor-
szakát vezesse be ebben a fıegyházmegyében és egész Magyarországon!

A 14 órakor kezdıdı elıadásában Szıke Péter, a Sant’ Egidio
Közösség tagja szólt a XX. századról, amely újból a vértanúk ko-
rának nevezhetı.

(Beszédét magnófelvétel alapján közöljük, némileg rövidített formában.)

„A sátán a nemrég letőnt XX. századot különös alapossággal baran-
golta be” – kezdte bevezetıjét az elıadó. – Két világháború zajlott le, két nép-
irtással: az 1. világháború idején az örmény genocídium egymillió áldozatot kö-
vetelt, a 2. világháború holokausztjának hatmillió zsidó esett áldozatául.

A század mindkét meghatározó ideológiája, a nácizmus és a kommuniz-
mus is számőzni akarta Istent az emberek szívébıl és a történelembıl.
A faji, nemzetiségi és vallási fanatizmus nemzeteket, kultúrákat és embereket ál-
lított szembe egymással, olyan térségekben, ahol addig a békés együttélés volt
jellemzı.

A keresztényeket szinte mindig a tőzvonalban találta a tudatos vagy a vak
győlölet. II. János Pál pápa a Tertio millenio adveniente c. apostoli levelében jog-
gal állapította meg, hogy a II. évezred végén az Egyház újra a vértanúk
egyháza lett. Kérte, hogy a hívı közösségek győjtsék össze és ápolják a XX.
században hitükért megölt keresztények, Isten ügyének ismeretlen katonái emlé-
két. Célja nem feltétlenül a kánoni értelemben vett boldoggá- ill. szenttéavatási
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eljárások lefolytatása volt. Ezekhez sok esetben nem is áll rendelkezésre elég
adat. A névtelen vértanúk emlékezetének megırzését, továbbadását
tartotta fontosnak, hogy az Egyház ezzel az örökséggel lépje át az új évezred kü-
szöbét.

A Szentszék életre hívta az Új vértanúk bizottságát, s az egyházmegyék több-
sége megkezdte a tanúságtételek feldolgozását.

A sátán nem folytathatta akadálytalanul mőködését: találkozott olyan embe-
rekkel, akik ellenálltak neki, követve annak a Mesternek a példáját, aki az elsı
húsvétkor örökre legyızte ıt.

A XXI. század elején nem túl komor, életidegen ilyen dolgokról beszélnünk?
Nem kellene inkább valamilyen korszerőbb életformát felmutatnunk, sikeresebb
egyházképet közvetíteni a világ felé? – tette fel a kérdést az elıadó.

Az itt megidézett sorsok ugyanis egyszerő, törékeny emberek történetei,
akiket megaláztak és legyıztek. ... Akiknek nem volt más fegyverük, mint a szó
és az imádság. Megmenthették volna az életüket, ha kompromisszumot kötnek,
folytathatták volna pályájukat, ha leszállnak a keresztrıl. İk azonban Krisztust
követve nem a saját, hanem mások életét akarták megmenteni.

Ma már senkinek sem kell hazánkban hite megvallásáért intézményes ül-
dözésre számítania. A világ azonban ma is ugyanazt az „evangéliumot” hirdeti,
mint a Golgotán Krisztusnak: „Mentsd meg magad, élj magadnak... ne kockáz-
tass!” A szegényeknek is hasonló üzenetet küld: „Gondoskodj magadról, a közös-
ség nem tud gondoskodni rólad”.

Másrészt a világ sok helyén ma is dúl az erıszak, ma is könnyő meghalni
azért, ha valaki keresztény. A mártirológia folytatódik a Közel-Keleten, Angliában,
Amerikában, de itt, Európában is, ha valaki törékenységében kiteszi magát a go-
nosz támadásának. ...

Szokás ma a civilizációk összeütközésérıl is beszélni. Vannak, akik azt ajánlják
a keresztényeknek, hogy legyenek a nyugati világ harcosabb védelmezıi, vala-
hogy úgy, mint a keresztes háborúk idején. Krisztus azonban bárányokat jött le-
geltetni, nem farkasokat – írja Aranyszájú Szt. János. Ha mi is farkasokká válunk
a farkasok között, elveszünk. Ha sikerül bárányként élnünk, megmenekü-
lünk és sokakat megmenthetünk.

Azok a tanúságtevık, akikrıl most megemlékezünk, így éltek: sokan közülük
imádkoztak gyilkosaikért, mások tudatosan felajánlották életüket másokért. A
védtelenséget választották... A keresztény vértanúság története mindig a
szeretet gyızelme. A rájuk bízottak, az Egyházuk és népük iránti szeretetbıl
vállalt vértanúság olykor hısies, máskor szerény, alig feltőnı történeteiben az
Egyház legevangéliumibb, legkifejezıbb arcát pillanthatjuk meg. Ma is le-
hetséges nekünk, keresztényeknek Krisztus evangéliuma szerint élnünk, ma is le-
hetséges másokat szeretve szolgálni, mindenki iránt nyitott szívvel élni.

E tanúságtevık közül négynek az alakját Páter Szıke János szalézi szerze-
tes idézte fel, aki több jelenkori magyar hitvalló lezárult és folyamatban levı
boldoggáavatási perének posztulátora.
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Utána Bálint József jezsuita páter és Hagyó József, a Jézus Kistestvérei Rend
tagja tett tanúságot – mindketten többéves börtönbüntetést szenvedtek a hatva-
nas években Krisztus, az Evangélium iránti hőségük miatt.

Végül Székely János atya, rektor vezetésével imában idézték meg a jelenlevık
a fıegyházmegye vértanúinak emlékét. A névsor persze nem lesz teljes... –
mondta Szıke Péter bevezetıjének végén.

Köszönet illeti azokat, akiknek szellemi munkája, kutatási nélkül ma nem is-
mernénk a fıegyházmegye új mártírjainak történetét. Név szerint említette az
elıadó néhai Hetényi Varga Károlyt, dr. Mészáros Istvánt és Tomka Ferencet.

E bevezetı elıadás után Páter
Szıke János szalézi szerzetes az
Esztergom-Budapesti Egyházmegye
négy vértanújának emlékét idézte fel.

Elsıként „Isten szolgája”,
Mindszenty József bíboros, hitval-
lót méltatta.

Életében döntı fontosságú volt hi-
vatásának kegyelme. Isten szeretete
vezette egész életében. Úgy taní-
tott, mint a Szentatyák. Az ész és a
szív természeténél fogva keresz-
tény – ez volt papi ideálja, amelyet
csodálatosan párosított magyarságtu-
datával. Jelmondata, életének egyik ve-
zérlı eszménye a „Pannonia
Sacra”, a Szent Magyarország volt,
melynek középpontja Isten. Az Isten
nélkül élı emberektıl félni kell, mert ha
erejük van, akkor zsarnokok, ha alul

vannak, akkor megbízhatatlanok – tanította. Másik nagy ideálja a család volt – a
szent, feddhetetlen családi élet, melynek mintája a názáreti szent család és az el-
sı magyar szent család, Szt. István családja.

A hazaszeretetet Istentıl belénk oltott, Krisztustól megszentelt ér-
zésnek tartotta. Hitünk táplálja magyarság szeretetünket, a hazával szembeni
kötelességek Isten törvényeiben találnak szentesítést – vallotta. A keresztény
hit ilyen elmélyítése szálka volt a diktatúrák szemében. Megjárta az elsı
kommün börtöneit, majd a nemzeti szocialisták internálták. A kommunisták ha-
lálra ítélték, de mivel nem akartak vértanút gyártani belıle, csak életfogytiglani
börtönt kapott. A hosszú fogság, kényszerlakhely után élete legnehezebb ke-
resztje következett, amikor külföldre került. A világ öt kontinensén járta a szét-
szóródott magyar közösségeket, bátorította, tanította ıket. 1975-ben Kolumbiából
került a bécsi kórházba, ahol május 6-án elhunyt. Máriazellben temették el, s csak
1991. májusában hozták át földi maradványait az esztergomi bazilikába.
Boldoggáavatási aktái régóta Rómában vannak.

Fotó: Gaál V.
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Mindszenty József sírfeirata az Esztergomi Bazilika altempomában:
Az élet megalázta – a halál felmagasztalta.
Rómában a coelius-hegyi Szt. István templom presbiter bíborosa, Magyaror-
szág utolsó hercegprímása, esztergomi érsek.
Az üldöztetés idején a leghőségesebb pásztor.
Mindszenthy József (1892 március 29. – 1975. május 6.)
A háború viharaiban szilárdan helytállt, a zsarnoki hatalom megkínozta és
fegyházra ítélte. Hazájának számőzöttje lett, a Római Anyaszentegyház en-
gedelmes fia volt, hın szeretett hazájának becsületét mindhalálig erısíteni
akarta. Mariazellben temették el, halála után 16 évvel hazahozták.
Itt békében nyugszik.

Meszlényi Zoltán, egyházjogász, esztergomi segédpüspök, az egyházmegye
gazdasági irányítója volt. Mindszenty József távollétében ı irányította az egyház-
megyét, késıbb mindenben hő segítıje, tanácsadója a bíborosnak. Tudatosan
készült a vértanúságra. Eltüntették elfogatási parancs és tárgyalás nélkül, oszto-
zott a névtelen tanúságtevık sorsában. Évtizedeken keresztül csak egy korhadt
fakereszt jelölte nyughelyét. 1996. június 24-én helyezték el földi maradványait
az esztergomi bazilika kriptájában. Boldoggáavatási aktái Rómában vannak, elis-
merték az akták hitelességét, várjuk vértanúságának a kihirdetését.

Ezt követıen Boldog Salkaházi Sára szociális testvérrıl szólt Szıke Já-
nos atya. (Róla Társaságunk központi elöljárója tartott megemlékezı beszédet
ennek a szerdai napnak az estéjén, a pesti Örökimádók templomában, amit la-
punk következı számában ismertetünk, ezért itt eltekintünk az ı méltatásától.)

Negyedikként említette az elıadó fiatalon vértanúvá lett rendtársát, Sándor
István laikus szerzetes testvért. 25 évesen kérte felvételét a Szalézi Rendbe.
1950-ben, a szerzetesrendek szétszóratásakor ı is földönfutóvá lett. Alkalma lett
volna külföldre menekülni, de mint visszaemlékezésében írta: Magyarországon
akart maradni, mert az ország ifjúságáért akarta életét feláldozni. Hosszas
kálvária után körmönfont rágalmakkal a Magyar Népköztársaság katonai bírósága
demokráciaellenes szervezkedés és hőtlenség miatt kötél általi halálra ítélte. Bő-
ne egyedül az volt, hogy hitoktatásban részesítette a fiatalokat, és mint
képzett nyomdász arra törekedett, hogy tisztességes kenyérkeresetre vezesse rá
ıket. Maga köré győjtötte ıket, és öntudatos keresztényeket is nevelt be-
lılük.

1951-ben fogták el, kivégzéséig több helyen raboskodott. Rabságában is
megmaradt nevelınek, még rabtartóinak is feltőnt ez az adottsága. Úgy beszéltek
róla, mint aki nem is felszentelt pap, csak egy csuhás barát, és mégis erıt önt
még a papokba is, különösen azokba, akik a kivégzésük elıtt álltak.

Fennmaradtak az 1953. március 12-én kelt kötél általi halálos ítéletérıl, ke-
gyelmi kérvényének elutasításáról és az ítélet végrehajtásáról szóló írásos doku-
mentumok. Nem tudjuk, hova temették el. Boldoggáavatási eljárásának aktái ez
év decemberében remélhetıen Rómába kerülnek.

Sokan irigyelnek minket, magyarokat azért, hogy ennyi igazolt vér-
tanúnk van...
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