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A KÁOSZBÓL – REND

A Lélek munkálkodása a teremtés
kezdete óta jelen van a világban.
(Ter.k.1.2.) Az egész teremtés Isten el-
rendezı Lelkének irányításával jött lét-
re. Amikor Isten Lelke ott lebegett a
vizek felett, a káoszból kozmosz
lett. A kozmosz szóban benne van a
rend szépsége.

A Lélek az emberi szívben is lét-
re tudja hozni ezt. A zavarosság, a
káosz, a szépség hiánya szívünkben
átformálódhat renddé, szépséggé,
békességgé – bár nem egy szempil-
lantás alatt. A rend, a békesség, a
szépség felé tartó út élethosszig tart.

…..

A Léleknek tehát be kell árnyé-
kolnia, meg kell újítania a világot,
mert a világ mindig kész arra, hogy
visszasüllyedjen a káoszba. (Ter 6.)
A vizek eláradnak, az élet megfullad,

és ismét itt a káosz, s már nem a
Lélek van a kormánynál. …

Az egyetlen menekülés az, ha a
Lélek uralma alatt élünk, ha együtt-
mőködünk a Lélekkel a föld megújítá-
sán, a társadalom újjászervezésén, új
értékrend kialakításán. Mivel a Lélek
minden megújulás kezdeményezıje,
İ irányítja új utakra a történelmet,
az Egyház életét, és melengeti fel az
emberszíveket.

Samuel Rayan

(Részlet A Szentlélek, az
Örömhír és a keresztény remény

szíve c. könyvbıl.
Angolból fordította: Sz. Á.)

A teljes szöveget lásd a lap 4.
oldalán!
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Lezárult a papság éve

Véget ért a tavaly júniusban XVI.
Benedek pápa által meghirdetett papság
éve, melynek során rengeteg jó
kezdeményezés született a helyi egyházakban szerte a
világon – amint ezt CLÁUDIO HUMMES bíboros, a Kléruskongregáció pre-
fektusa írta a papság évének lezárása elıtt a papokhoz intézett levelében.

Az alábbiakban ebbıl a levélbıl idézünk néhány gondolatot:

„Igaz, hogy bár arányosan kicsiny számban, de
volt néhány pap, aki a kicsinyek szexuális

bántalmazásának borzasztó és súlyos bőnét kö-
vette el. Ezeket a tetteket elítéljük, és feltétel
nélkül elutasítjuk. Mindegyiküknek felelnie
kell tettéért Isten elıtt és az egyházi és
polgári bíróság elıtt. Imádkozzunk lelki
megtérésükért és Isten bocsánatáért. …
Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy a kevesek
bőne miatt a papság egészét hibáztatják. …”
– írja levelében a bíboros.
Ezt követıen kifejezi az Egyház szeretetét,
tiszteletét a papok iránt, akik az örömhírt

hozzák a katolikus emberek számára, majd
tolmácsolta Benedek pápa meghívását Rómába, a

június 9-10-11-i záróünnepségekre. …
……….

*************************************************************
A papság évének lezárása alkalmából bemutatott szentmisén mintegy tize-
nötezer pap jelenlétében a Szentatya beszédében bocsánatot kért a katoli-
kus lelkipásztorok által elkövetett szexuális visszaélésekért. Egyúttal beje-
lentette: szigorúbb ellenırzést vezetnek be a papképzésben. Ugyanakkor
bátorította a papokat, legyenek hőségesek hivatásukban. …

… Várható volt, hogy a papság évében a papi hivatás láthatóvá vált új
fényei nem fognak tetszeni a gonosznak. Az ellenség inkább azt szeretné,
hogy a papság kihaljon, s így Isten végül kiszoruljon a világból – mondta a
pápa szentbeszédében. …

A papság évének szándéka az volt, hogy „új módon mutassa be a papi
szolgálat nagyságát és szépségét”, megerısítse szolgálatukban a lelkipász-
torokat és új örömöket adjon nekik – hangsúlyozta a pápa. Kiemelte azt is:
az egyház feladata az, hogy a hitet megvédje az eltorzulástól és a tévutaktól.

……
További részletek a lap 5-6. oldalán olvashatók!

Egyházunk-

tája
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A világ legmagasabb Benedek-keresztjét
állították fel Peruban

Július 11-én, Szent Benedek ünnepén leplezték le Peru fıvárosában, Limában, a
Tomina-hegyen a Megtestesülés kolostor szerzetesei a világ legmagasabb Szent
Benedek-keresztjét.
A 13 méter magas keresztet a szerzetesek szerint mérföldekrıl is látni lehet, s
egy különleges áldás jele lesz a peruiak és a zarándokok számára.

A Benedek-kereszten exorcista (ör-
dögőzı) és védelmet kérı latin fel-
irat található egy ısi imából. Így a
Benedek-kereszt különösen is jelzi
Krisztusnak a bőnt és a sátán seregeit
legyızı hatalmát.
Feliratai a kereszt szárainak találkozá-
sánál: „Szent Benedek atya keresztje”
(Crux Sancti Patris Benedicti, CSPB);
a körirat: „Takarodj sátán, ne késztess
hiábavalóságokra; rossz, amivel kí-
nálsz, a mérget idd magad” (Vade
Retro Satanas, Non Suade Mihi Vana,
Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venemum
Bibas – a szavak kezdıbetői); a ke-
resztben: „A szent kereszt legyen fé-
nyességem, ne a sárkány legyen ve-
zérem” (Crux Sacra Sit Mihi Lux, Non
Draco Sit Mihi Dux – a szavak kezdı-
betői).

Benedek-érem,
ugyanezzel a felirattal (Fotó: M.K.)
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„A kicsik irgalomból irgalomra lelnek”

(Folytatás a 3. oldalról.)
A fenti, Bölcsesség

könyvébıl vett idézet (6,6.)
volt a mottója a II. Országos
Irgalmasság Konferenciá-
nak. Fıvédnöke Erdı Péter
bíboros, érsek atya, házi-
gazdája Brückner Ákos
Elıd, a Szt. Imre templom
plébánosa volt, szóvivıje
Csillag Péter (Csillag Péter
és Éva a kongresszusok
európai koordinátorai). …

…..
Az elsı Irgalmasság világkongresszust 2008-ban tartották Rómában, a

következı világkongresszust 2011. április 27-e és május 1-je között rende-
zik meg Krakkóban. JULIUSZ JANUSZ nuncius úr meghívta a résztvevıket
erre a II. világkongresszusra. Az alábbiakban az ı beszédének rövidített,
szerkesztett változatát közöljük.

… Sokan közületek elzarándokoltak már Az Irgalmasság szentélyéhez
Łagiewnikibe, Krakkó peremére, Lengyelországba. Errıl a helyrıl, ahol Szent
Fausztina, az Isteni Irgalmasság apostola élt és meghalt, biztosan elérnek hoz-
zánk ennek az egyszerő, mégis rendkívüli szent közbenjárása által elnyert ke-
gyelmek sugarai.

Éppen tegnap, a Łagiewniki szentélyben szimpóziumot tartottak Az Ir-
galmasság üzenetének kisugárzása címmel. Az a kép is, amely az Irgalmas
Jézust ábrázolja a Jézus Szívébıl kitörı sugarakkal, az Isteni Irgalmasság jele,
amely kiárad az egész világra. Tudjuk, hogy Jézus maga parancsolta Szent
Fausztina egyik látomásában, 1931. február 22-én, hogy ebben a formában fes-
sék le a képét, és azt írják alá, hogy „Jézusom, bízom benned”. Ugyanebben a
látomásban Jézus azt parancsolta Szent Fausztinának, hogy az Isteni Irgalmas-
ság ünnepét Húsvét utáni vasárnap tartsák. Megkapó, hogy ez a tiszteleti forma,
amelyet a Szentszék egészen 1978-ig tiltott, ilyen rövid idı alatt szó szerint kisu-
gárzott az egész világra. Biztos, hogy az irgalmasság tiszteletének ezt az el-
terjedését fıként az Irgalmasság nagy apostolának, Tiszteletreméltó Isten
Szolgája II. János Pál pápának köszönhetjük.

…..
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Érdekes lenne utánajárni annak, hogy az Úr miért éppen Faustina
Kowalskát, egy lengyel, szinte tanulatlan leányt választott ki arra, hogy az Egyhá-
zat emlékeztesse az Irgalmasság erejére. Vagy hogy az Isteni Irgalmasság miért
éppen egy lengyel települést, a jövendı pápa városát választotta ki az isteni sze-
retetrıl szóló igazság kisugárzásának központjául… Isten útjai kifürkészhetetle-
nek, de ahhoz, hogy ezeket a körülményeket megvizsgáljuk, a legjobb, ha az Ir-
galmasság misztériumához közelítünk.

Szent Pál azt mondja az egyik levelében: „Amikor azonban elhatalmasodott
a bőn, túláradt a kegyelem” (Róm 5, 20). Łagiewnikitıl néhány kilométerre talál-
ható az a kisváros, amelyet immár az egész világon ismernek, Oświęcim, azaz
Auschwitz. …

… A lengyel föld a rémület, az üldözés és a halál színhelye volt. Mégis
ez a nép, az Egyháznak köszönhetıen, a háború után meg tudott bocsátani
üldözıinek. Emlékeztetünk ehelyütt a lengyel püspökök híres levelére, amelyet
1965-ben írtak a német püspököknek. Ebben a lengyel nép nevében megbocsá-
tanak minden bőntettet, amelyet a németek elkövettek, és bocsánatot kérnek
azokért a bőnökért, amelyet esetleg a lengyelek követtek el a háború alatt. Ennek
a levélnek egyik legfontosabb szerzıje a krakkói érsek, Karol Wojtiła volt. Ez a fi-
atal (akkor 44 éves) fıpap volt az Isteni Irgalmasság tiszteletének legbuzgóbb
hirdetıje is, úgy, ahogy Fausztina nıvér naplója ajánlotta. Kitartásának és az ál-
tala bemutatott megfelelı teológiai érvelésnek köszönhetıen a Szentszék enge-
délyezte az Irgalmasság kultuszát 1978 márciusában, azaz néhány hónappal
azelıtt, hogy Karol Wojtiłát Szent Péter székébe választották.

…..
Istennek ezt az elıre-

látását, aki idıt, helyet és
embereket választ ki arra,
hogy megvalósítsa üdvö-
zítı tervét, Isten Szolgája
II. János Pál pápa kiemeli a
Dives in misericordia, azaz
Az Irgalomban gazdag Is-
ten kezdető, 1980. novem-
ber 30-án kelt enciklikájá-
ban. …

… Több beszédében
megismételte: „Péteri
szolgálatom kezdetétıl
fogva úgy tartottam, hogy az irgalmasság üzenetének hirdetése sajátos fe-
ladatom. …
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Jézus nagyon határo-
zottan mondja tollba „tit-
kárnıjének” (Fausztina
nıvérnek) a Naplóban:
„Mondd meg papjaimnak,
hogy a megrögzött bőnö-
sök szavaikra bőnbánatra
indulnak, ha a szívemben
lévı végtelen irgalomról
beszélnek nekik. Minden
papnak, aki irgalmamat
hirdeti, rendkívüli kegyel-
met adok, szavaik gyó-
gyítóan hatnak, s meg
fogják indítani a szíveket,
akikhez szólnak” (Napló,
1521).

Fausztina leírja azt is, hogy nagy aggodalommal követte olyan papok életét,
akik a bőn veszélyében éltek, olyannyira, hogy azt kérte az Úrtól, adjon neki va-
lamilyen szenvedést, hogy megmentse egy pap tisztaságát, akit halálos bőn ve-
szélyében látott. Jézus elfogadta Fausztina nıvérnek ezt a készségét, és meg-
engedte, hogy három órán keresztül szenvedjen egy töviskorona alatt. Ezután a
fájdalmas tapasztalat után megkapta a bizonyosságot, hogy a pap, akiért felál-
dozta önmagát, visszautasította a kísértést és a bőnt (Napló, 41). A Naplóban
megindítóak azok a részek is, ahol Fausztina nıvér lelki vezetıirıl, Sopoćko és
Andrasz atyáról ír.

… Beszédének végén a nuncius úr emlékeztetett arra, hogy 2011-ben
Łagiewnikiben kerül megrendezésre az Irgalmasság Világkongresszusa,
amelynek témája: „Az irgalmasság a remény forrása”  lesz.

(Szöveg és fotók: E.G.)

A teljes szöveg a lap 7-10. oldalán!
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EMLÉKTÁBLA
az Ulászló utca 15. számú házon

A vészkorszak idején a budai Ulászló utca 15.
szám alatti házban is menekítettek üldözötteket a szociális testvérek. A ház-
ban mőködött (és ma is mőködik) egy kis Szentlélek kápolna.
A Kelenligeti Kör egyes tagjai az Ulászló utcai ház lakói. Miután felfedezték,
hogy milyen házban laknak, megszerezték a XI. kerületi Önkormányzat és a helyi
hitközség (és a szociális testvérek) támogatását, hogy emléktáblát helyezhesse-
nek el a ház falán.
Május 12-én egy igen jól
szervezett ünnepség ke-
retében avatták fel az
emléktáblát.
A polgármester bevezetıje
után Mona Ilona, Anícia
testvér beszéde hangzott
el, majd Tari Irén testvé-
rünk olvasta fel Slachta
Margit testvér CREDO-ját.
Dés Rita, a Kelenligeti Kör
tagja ismertette, értékelte
Margit testvér életmővét.
Beszélt még egy fiatal rab-
bi, s valóban a szívébıl
szólt. Végül az önkormányzat, a Társaság és a KDNP képviselıi megkoszorúzták
az emléktáblát. Meglepıen sokan jöttek el az ünnepségre, különösen ahhoz ké-
pest, hogy munkanap délutánja volt. (Sz. Á.)

Dés Rita (Kelenligeti Kör) beszéde (némileg rövidítve)

Tisztelt egybegyőltek, emlékezık!
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, a Kelenligeti Kör számára ez az

emléktábla avatás. Köszönet mindazoknak, akik támogatták és segítették ezt.
Slachta Margit és a Szociális Testvérek Társasága mindig a szegények, a ki-
rekesztettek, az üldözöttek mellé állt. Szavakban is és tettekben is. Akkor is,
amikor ez a „korszellemmel” nem egyezett, akkor is, amikor ez életveszélyes volt.
Slachta Margit emberi és politikai hagyatéka ma is aktuális, példamutató. İ
volt az elsı képviselını a magyar Országgyőlésben, 1920-ban. Akkor azzal
vádolták, hogy kommunista, késıbb, hogy zsidóbérenc, végül azzal, hogy a nép
ellensége, klerikális reakciós. Kiállt a nık választójogáért, a munkásnık munka-
feltételeinek javításáért, a szegényekért, a keresztény feminista álláspont érvé-
nyesítésért.

Tanúság-
tevık
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1915-tıl megkezdte a szociális munkások képzési rendszerének hazai
kiépítését, a modern szociálpolitika intézményrendszerének megalapozását.
Számtalan ilyen irányú szakiskolát, fıiskolát, egyesületet hozott létre Magyaror-
szágon, Erdélyben, Felvidéken, késıbb a kivándorolt magyarok számára vasár-
napi iskolákat az Egyesült Államokban és Kanadában. 1923-ban, 87 éve, ezen a
napon megalapította a Szociális Testvérek Társaságát, 1924-ben a Szentlélek
Szövetséget. Megszervezte az iskolanıvér hálózatot, ami a mai iskolaorvosi há-
lózat elıdjének tekinthetı. A gyermekszegénység megszüntetése, a gyermek-
élelmezés, a gyermekek egészségvédelme kitüntetett helyet kapott munkásságá-
ban.

1918-ban megalapította a Keresztény Nıi
Tábor nevő politikai pártot, amit 1944-ben a
Sztójay kormány betiltott. A szervezet nevében
Slachta Margit 1940 novemberében beadványt írt
a munkaszolgálatosok érdekében. 1941 telén,
Kárpátalja visszacsatolása után az ott élı, rende-
zetlen állampolgárságúnak minısített zsidók kito-
loncolása ellen tiltakozott. …

… Slachta tévedhetetlen jogérzékére, töretlen
jogvédı elkötelezettségére álljanak példaként az
alábbi gondolatai, melyek a Nemzeti Újságban
1943 februárjában jelentek meg „a keresztény
igazságok alapján állok, tehát vallom, hogy a szeretet kötelez minket arra,
hogy elismerjük, éspedig kivétel nélkül, embertársainknak Isten adta, és
senkitıl el nem vehetı természetjogait. Ilyenek az élethez, megélhetéshez, a
testi épséghez, a lelkiismereti szabadsághoz, a becsülettel szerzett magán-
tulajdonhoz való jog. …

A KERESZTÉNY ERKÖLCSTAN NEM ISMER KOLLEKTÍV MEGTOR-
LÁST (az emléktáblára fölül ez az idézet került – a szerk.), ez kizárólag a fölsé-
ges Isten joga, akinek módjában van a tömegben sújtott ártatlanoknak iste-
ni módon igazságot szolgáltatni, amire ember nem képes. Ember csak
egyéni bőnöket büntethet, és csak bírói úton hozhat ítéletet. Mindezeket
vonatkoztatom a nemzeti munkaszolgálatra behívottakra is. Az egész vilá-
gon végigzúgó istenítélet csak azt a nemzetet fogja megkímélni, aki elsı-
sorban a maga bőneit ismeri be, és bánja azokat, és a bőnbánat mellett
együtt sírnak a sírókkal, együtt szomorkodnak a szomorkodókkal. Részvét-
tel vannak a szenvedık iránt, vagyis lelkükön ott ragyog a keresztény jel: a
szeretet. A győlölet vallásának minden híve pedig ellensége önmagának, a
társadalomnak és a hazának.”

A német megszállás alatt legalább 1000 üldözöttnek nyújtott menedé-
ket a Szociális Testvérek segítségével, ennek a hálózatnak képezte részét
az Ulászló u. 15. számú ház, az İrangyal-telep is.

A háború utáni elsı Nemzetgyőlésbe ismét beválasztották képviselınek,
ahol kezdetben másodmagával ı volt az ellenzék a többi kormánypárti képviselı-
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vel szemben. Kiállt az alkotmányosságért, törvényességért, jogvédelemért
(pl. a svábok kitelepítése ellen harcolt, és megmentett egy sváb falut, Romándot
a kitelepítéstıl). A kollektív bőnösség elvét ekkor is, mint mindig, határozottan
visszautasította és megbélyegezte. 1946-ban az ENSZ-nek egy memorandu-
mot küldött az akkor folyamatban lévı béketárgyalásokkal kapcsolatban –
ekkor mondta róla egy képviselıtársa, hogy „İ az egyetlen férfi a parlamentben”.

A lassan formálódó
diktatúra egyre inkább elle-
hetetlenítette munkáját.
1948. június 16-án kétszer
hat hónapra felfüggesztették
mentelmi jogát és képviselıi
mandátumát. Azért került er-
re sor, mert az egyházi isko-
lák államosításáról szóló tör-
vényjavaslat vitája során azt
ellenzı beszédet mondott,
javasolta ENSZ megfigyelık
behívását, s a törvény vég-
szavazása után a Himnuszt

állva éneklı képviselık között egyedül maradt ülve. Így tiltakozott az ellen, hogy
azok éneklik az „Isten áldd meg a magyart”, akik éppen most fosztották meg az
ifjúságot Istentıl. Késıbb rendtársainak mondta: „hibáztam, le kellett volna tér-
delnem és azt a zsoltárt imádkoznom, hogy „…hogyan énekelhetnénk az Úr éne-
két idegen földön” (136/137).

… 1949-ben számőzetésbe kényszerült. A Szociális Testvéreket, mint a
többi apáca- és szerzetesrendet, illegalitásba kényszerítették, tagjait üldözték. …

Slachta Margit ma divatba jött. Hála Isten! Mert Slachta Margit valóban
mindenkor, minden körülmények között, félelem
nélkül és következetesen kiállt az elemi jog-
állami normák érvényesítéséért. Nagy szük-
sége van Magyarországnak az ı példamuta-
tására, tanítására. …

Mona Ilona, Anícia testvér
beszéde:

Azért, jöttünk ide, hogy azokról emlékez-
zünk meg, akik a törvénytelenség és ember-
telenség idején az üldözöttek mellé álltak. …

….
1945 óta azt halljuk, hogy Magyarorszá-

gon mindenki „fasiszta, antiszemita”. Próbál-
juk megvizsgálni ezt az állítást, csak a tényeket
sorolva. Éppen ezért én most nem szólok
Slachta Margitról, lesz, aki megteszi. Én csak azt
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kérdezem: hogyan védhette ez a ház az üldözötteket, ha a környéken „fasiszták”
éltek? Az igazság az, hogy ahol mentettek, ott az egész környék falazott a men-
tıknek és mentetteknek. Az emberek a hallgatásukkal védték ıket.

Remete-kertvárosban is volt egy ház, egy tizenöt személyes penzió, szociá-
lis testvérek vezetése alatt. Ide kilencven üldözöttet fogadtak be. A penzió lakosai
idısek voltak,  néhányan szenilisek. 1944 nyarán az egyik ilyen kis szenilis öreg
hölgy bement az élelmiszer üzletbe, amely tele volt vevıvel, s elkezdett társalogni
az egyik ismerısével: „Jaj, úgy sajnálom szegény Katalin testvért, még valami
baja lesz a sok zsidó miatt, akik a házban vannak.” Semmi baja nem lett senki-
nek, az emberek hallgattak, hallgatásukkal védték ıket.

Így volt ez itt is, ebben a kerületben is. …
… 1945-ben a REGGEL c. lapban egy bátor újságíró, Berény Imre, „Voltak

jó emberek is” címmel sorozatot kezdett azokról, akik mint egyszerő polgárok
mentették az üldözötteket. 1945. IV. 23.-án kezdte a sorozatot, és 1945.VI. 25.-
én jelenhetett meg az utolsó, összesen hat riport. Berényi Imre állásvesztéssel fi-
zetett a merészségéért. Menteni csak a kommunista párt tagjai menthettek. Kikrıl
írt Berényi Imre? Ilyenekrıl:

A házmesternırıl, aki a szobája melletti üzlethelyiségben rejtegette az olta-
lomkérıket, vagy a parasztasszonyról, akinek a tanyája a hírhedt téglagyár mel-
lett volt, s aki az onnan menekülıket úgy elrejtette, hogy nem találtak a nyomuk-
ra. A házmester a kérdésre, hogy miért tette ezt, így felelt: Kérem szépen, hát
emberek vagyunk! A parasztasszony pedig: Lélek nélkül nem ember az ember.
Segítenünk kell egymáson.

Nincs most idı többet felsorolni.
Csak még egyet: egyetemi évfolyamtár-
sam mesélte, hogy ıt és édesanyját is be-
sorolták egy Duna-partra indított csoport-
ba. Elöl két fegyveres nyilas ment, a cso-
portot két rendır zárta. Megszólalt a lég-
védelmi sziréna, s a nyilasok fejvesztve
menekültek, óvóhelyet keresve. A csoport
ott maradt a rendırökkel, akik erre azt
mondták: „No, most usgyé, ki merre lát”.
Mindannyian megmenekültek. …

…..
Ez a tábla tiszteletadás azoknak,

akik mertek cselekedni, és azoknak,
akik hallgatásukkal segítették ıket.

(Fotók: László György. Köszönjük a Kelenligeti Körnek, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a felvételeket. Honlapjukon további adalékok találhatók. Címe:

kelenliget.parawag.net.)

Bıvebben lásd a lap 11-15. oldalán!
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A szegénység leküzdése
erkölcsi kötelesség

A szeptemberi csúcstalálkozóra készülve
New York-ban, az ENSZ közgyőlésén a
Millenáris Fejlesztési Célkitőzésekrıl tar-

tottak elızetes megbeszélést júniusban. A kétnapos összejövetelen az Egy-
házak Világtanácsának ökumenikus küldöttsége nyilatkozatot tett közzé,
amelyben ismételten leszögezte: a szegénység kiküszöbölése erkölcsi kö-
telesség és megvalósítható cél.

Felül kell vizsgálni és fel kell számolni az olyan perverz rendszert,
amely prioritásként tőzi ki a nagybankok megmentését és a fegyvervásár-
lást, ahelyett, hogy segítene az éhenhaló, hajléktalan embereken. A nyolc
„millenáris fejlesztési célkitőzés” között szerepel a nyomor felére csökkentése, az
AIDS terjedésének feltartóztatása és az alapfokú oktatás biztosítása a föld min-
den lakója számára. Mindezt a 2000-ben megtartott világcsúcs által elfogadott
tervek szerint 2015-re kellene megvalósítani …

Az Egyházak Világtanácsának (WCC) képviselıje szerint nem pénzügyi
erıforrások hiányoznak a szegénység leküzdéséhez, sokkal inkább olyan
értékek, mint az élet igenlése, erkölcsösség, igazságosság, szolidaritás,
gondoskodás.

Ahhoz, hogy a társadalmakat és az embereket kivezessék a szegény-
ségbıl, egyenlıen kell elosztani a tıkét, a technológiát, a földtulajdont,
mindenkinek lehetıvé kell tenni, hogy részesüljön oktatásban, egészség-
ügyi ellátásban.

A WCC (World Council of Churches) nyilatkozata egy sor javaslatot tartal-
maz arra vonatkozóan, hogy mit tegyen a nemzetközi közösség a 2015-re kitőzött
határidıig. (V.R./M.K.)

A globális felmelegedés
okozta szenvedésrıl

„Az ENSZ koppenhágai csúcstalálko-
zójának eredménytelensége elkeserí-
tett, mivel évek óta a bırünkön érez-
zük a globális felmelegedés pusztító
hatásait” – mondta a kenyai Marsabit
püspöke, Peter Kihara Kariuki, utal-
va a tavaly decemberi csúcskonferen-
ciára, amely néhány közös célkitőzést
megfogalmazott ugyan, de nem hozott
a szén-dioxid kibocsátás mérséklésére
vonatkozó átfogó, kötelezı érvényő
megegyezést – írja a CNS.

Az észak-kenyai Marsabit környékén
„gyakorlatilag három éve nem esett
esı. A lakosságot egyházi, kormány-
zati és civil szervezetek látják el élel-
miszerrel és ivóvízzel. Az a kevés víz,
amit az emberek maguk tudnak győj-
teni, nem iható. A kormány lajtos-
kocsikat küld az elosztóhelyekre; az
embereknek sokszor húsz-harminc ki-
lométert kell gyalogolniuk a vízért. A
nomád állattartóknak végig kellett néz-
niük legelıik kiszáradását, vizük el-
apadását, állataik pusztulását. Megél-
hetésükhöz állami gondoskodásra szo-
rulnak, és az erıszak is egyre gyako-
ribb közöttük” – mondta a püspök.

Az idık
jelei
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„Ti adjatok nekik enni…”
A szélsıséges idıjárás okozta természeti katasztrófák a legnagyobb sze-

génységben élı, legelmaradottabb népeket sújtják a leginkább, ık vannak a
leginkább kiszolgáltatva ezek negatív következményeinek, mivel ık alig ké-
pesek védekezni ezek ellen. De érvényes ez a fejlettebb országokon belül
mélyszegénységben élı rétegekre, pl. az „eldugott” falvak lakóira is. Tanúi le-
hettünk ennek határainkon belül az idei nagy esızések, áradások során.

(Szendrılád, 2010. június 15-e ����)
Az összefogás, a szolidaritás sok

megrendítıen szép példáját hívta elı a
krízishelyzet – s egyben ráirányíthatta a
figyelmünket arra, hogy nálunk is kiste-
lepülések egész lakossága él megdöb-
bentı szegénységben, anyagi, kulturális
javak, megfelelı infrastruktúra, egés-
zségügyi ellátás nélkül.

Remélhetıleg az önzetlen segíteni
akarás a krízishelyzet elmúltával is meg-
ırzıdik – esetleg felfedezzük a közvetlen
közelünkben létminimum alatt élı isme-
rıseinket, rokonainkat is… S nem csupán egy-egy lomtalanítás alkalmával
(használaton kívüli ruháink, tárgyaink odaadományozásával), hanem életmódunk
egyszerőbbé tételével, a ma sokat emlegetett „paradigmaváltás” irányába tett ap-
ró lépésekkel is kifejezzük szolidaritásunkat. Így válik valóban hitelessé az éle-
tünk – követve a Mester példáját.
XVI. Benedek pápa tavalyi béke világnapi üzenetében, melynek témája a sze-
génység elleni küzdelem és ennek a béke építésével való kapcsolata volt, így ír:

„… erıs, globális szolidaritásra van szükség a gazdag és a szegény országok
között, nem kevésbé az egyes országokon belül, akkor is, ha azok gazdagok. Kö-
zös etikai kódexre van szükség, amelynek szabályai nemcsak megegyezésen
alapulnak, hanem abból a természeti törvénybıl erednek, amelyet a Teremtı írt
minden ember lelkiismeretébe. (vö. Róm 2,14-15.) … A szegények
marginalizációja bolygónkon csak akkor találhat a kiúthoz vezetı hatékony esz-
közökre …, ha minden ember személyesen érzi, hogy megsebzik ıt a világban
létezı igazságtalanságok és az azokkal kapcsolatos emberi jogok megsértése.

… Az igazságtalan rendszerek torzulásai … elıbb-utóbb mindenkinek be-
nyújtják a számlát. Csak az ostobaság bírhatja rá az embert egy bearanyozott
ház építésére ott, ahol azt sivatag vagy hanyatlás veszi körül. …”

A keresztény közösség a szegényekben magát Krisztust látja. Szívében
folyton visszhangzik a küldetés: „Ti adjatok nekik enni” /Lk 9,13./ – és hően
Urának hívásához részt kíván venni azokban „a kreatív szolidaritás-
kezdeményezésekben, amelyeknek nemcsak a fölöslegbıl való adományokra kell
irányulniuk, hanem fıként arra, hogy változtassunk az életmódunkon, a terme-
lési és fogyasztási modelleken, a megszilárdult hatalmi struktúrákon... Krisztus
minden tanítványát és minden jóakaratú embert arra hívok …, hogy tágítsa ki
szívét a szegények szükségletei iránt, és tegye meg, amivel konkrétan a segítsé-
gükre lehet…”
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Kampány
az Egyház lejáratására

A „morális pánik” keltés módszerének
hagyományai…

A média az utóbbi kb. egy évben – melyet XVI. Benedek pápa a pap-

ság éveként hirdetett meg (!) – valóságos hadjáratot indított a katoli-

kus egyház, a papság és a pápa lejáratására. Ezzel együtt világszerte

egyre többen fejezték és fejezik ki szolidaritásukat a pápával…

Az olasz SIR hírügynökség kérdé-
seire válaszolva Andrea Riccardi,
a Roma Tre Tudományegyetem
modernkori tanszékének törté-
nésze, a Szent Egyed közösség
alapítója elmondta:

Különböző korszakokban kü-
lönböző támadások érték a pápa-
ságot. …

… Azzal, hogy hiteltelenné
igyekeznek tenni a pápát, valójá-
ban az egész keresztény létfor-
mát, a mai egyházat akarják hi-
teltelenné tenni.

A katolikus egyház természeténél
fogva maga a globalizált ingyenesség,
egy olyan világban, ahol a globalizáció
nem jelent mást, mint üzletet, piacot.
…..

**********************
A kiskorúak ellen elkövetett sze-
xuális visszaélések tettesei csu-
pán az esetek 0,3%-ában kere-
sendők az egyház berkein belül –
állítja Reinhard Haller törvény-
széki pszichiáter az ORF-nek
adott interjúban.

A legtöbb ilyen eset családban vagy
zárt rendszerekben fordul elő, például
egyesületekben, de erre a tényre a mai
helyzetben csak kevesen figyelnek. A
pszichiáter szerint azt a távlati célt
kellene kitűzni, hogy minden ilyen
esetre fény derüljön, s ne csupán egy
speciális csoporton belül történtek ke-
rüljenek reflektorfénybe. …

NINCS ÚJ A NAP
ALATT!

A papok által elkövetett pedofil
botrányok médiaszenzációként
való bemutatása – ma is – az
Egyház erőteljes hangjának el-
némítását célozza. A módszer a
francia forradalom előtti esemé-
nyekre emlékeztet – írja egy ne-
ves katolikus szerző, Elizabeth
Lev a Politics Daily hasábjain.

… A francia propagandisták éjt nap-
pallá téve azon fáradoztak, hogy bot-
rányokat ássanak elő a múltból,
évtizedekre, sőt akár évszázadok-
ra visszamenően” – írja Lev.
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A szerző Edmund Burke politikus
és író szavait idézi, aki  1790-ben, ami-
kor a forradalmárok éppen az egyházi
földek elkobzására készültek, azt írta:
„Nemigen hiszek annak, aki
ócsárolja azokat, akiket kifosz-
tani készül…”

Burke a kereszténység „teljes meg-
semmisítésének” előkészítését látta
abban, ahogyan az egyházellenes kam-
pány során általános megvetés tárgyá-
vá tették az egyház képviselőit – írja
Lev, emlékeztetve arra, hogy a forra-
dalmi terror idején több száz papot
küldtek a guillotin alá.

Becslések szerint az Egyesült Álla-
mokban mintegy 39 millió áldozata
van a gyermekek elleni szexuális visz-
szaéléseknek, amelyeket legnagyobb
arányban családtagok követnek el.
A cikkben idézett források szerint a ta-
nároknak 5%-a, a katolikus papoknak
kevesebb mint 2%-a vádolható szexuá-
lis visszaéléssel.

A szerző úgy látja: a katolikus pa-
pok elleni támadások mögött az a
szándék húzódik meg, hogy „leront-
sák a közéletben megszólaló, erő-
teljes erkölcsi hang hitelét”. A
szexuális visszaélésekről érkező hír-
adások Amerikában éppen akkor vál-
tak igazán hisztérikussá, amikor a ka-
tolikus püspökök kifejezték tiltakozá-
sukat az egészségügyi reform ügyében
született végső döntéssel kapcsolatban.

*****************

Goebbels ravasz húzása:

„a pedofil papok” vádja

1937-ben Goebbels olyan választ
adott a Mit brennender Sorge en-
ciklikára, amely szociológiai tí-
pusesete annak, hogyan kell valós
esetek felnagyításával morális
pánikot kelteni.

Massimo Introvigne vallásszo-
ciológus, jogász, író és újságíró cikké-
nek rövidített változatát közöljük az
alábbiakban.

1937. március 10-én jelent meg a
„Mit brennender Sorge” kezdetű en-
ciklika, melyben XI. Piusz pápa (1857-
1939) elítélte a náci ideológiát. Ugya-
nezen hónap végén a Goebbels vezette
náci propagandaminisztérium kam-
pányt indított a katolikus papoknak
tulajdonított szexuális visszaélések el-
len.

„Nap mint nap újabb és újabb sze-
xuális bűncselekmények kerülnek elő,
amelyeket sok katolikus pap követett
el. Sajnos nemcsak egyedi esetekről
van szó, hanem egy olyan ijesztő mé-
retű kollektív morális válságról, ami-
lyent az emberiség történelme során
még nem tapasztalt. Sok pap és szer-
zetes már beismerte tetteit. Esetek ez-
rei kerültek a bíróságok elé, de ez bizo-
nyára csak töredéke a teljes valóság-
nak, mivel sok elkövetőt elrejt és vé-
delmez a hierarchia.”

Ez a New York Times vezércikke
lenne 2010-ből? Nem. A szöveg Joseph
Goebbels (1897–1945), a Harmadik Bi-
rodalom propagandaminisztere 1937.
május 28-i beszédéből származik. …

… 1937-ben 276 szerzetest és 49
egyházmegyés papot tartóztattak le. A
letartóztatások valamennyi német egy-
házmegyét érintették, hogy olyan hosz-
szú ideig szerepeljenek a botrányok az
újságok címlapjain, amíg csak lehet.
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Ez volt a nácik válasza XI. Piusz encik-
likájára, amint az a német katonai
kémelhárítás főnöke, Wilhelm Canaris
által XII. Piuszhoz eljuttatott doku-
mentumokból kiderül.

A vatikáni államtitkár Walter
Mariaux (1894–1963) német jezsuitát
bízta meg a dokumentumok vizsgá-
latával. Mariaux 1940-ben két kötet-
ben publikálta a katolikusok nácik ál-
tali üldöztetésének dokumentumait. A
több mint 700 oldalnyi dokumentum
és kommentár világszerte nagy vissz-
hangot keltett.

A „morális pánik” kifejezést a
szociológusok az 1970-es évek óta
használják. Azt a jelenséget írják le
vele, amikor mesterséges úton hoznak
létre társadalmi méretű felháborodást
azáltal, hogy valós tényeket felnagyíta-
nak, valós esetszámokat eltúloznak a
„statisztikai folklór” révén és régi is-
mert esetek újként történő bemutatá-
sával. …

…..
Mariaux könyvében ismertette azo-

kat a nagyon részletes utasításokat,
amelyeket Goebbels alig néhány nap-
pal az említett enciklika megjelenése
után adott a Gestapo, a Harmadik Bi-
rodalom politikai rendőrsége és főleg
az újságírók számára. …

… a Gestapónak parancsba adta,
hogy találjanak tanúkat, akik hajlan-
dók papok ellen feljelentést tenni, to-
vábbá hogy ezeket azonnali letartózta-
tással kell fenyegetni, ha nem működ-
nének együtt, akkor is, ha még gyere-
kek…

… Canaris és barátai bátorságának,
valamint Mariaux kitartásának kö-
szönhetően az igazság már a háború
évei alatt kiderült. Goebbels rosszin-
dulatú akciója ugyanis még nagyobb
felháborodást keltett, és a bombának
szánt pedofil papok ügye valójában a
náci propagandisták kezében robbant
fel…

Nemzetközi összefogás
a pápa védelmében

… Egyetlen kiragadott példa:
Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, a
dominikai Santo Domingo érseke
hangsúlyozta:
a pápa határozott, szigorú és az
átláthatóságot segítő intézkedé-
sekkel reagált a botrányra, és az
egyházat azért támadják, mert az
védi az életet és elutasítja az
abortuszt.
(Ld.: Magyar Kurír honlapja, 2010. április
7.: „Példa nélküli összefogás XVI. Benedek
és az egyház védelmében”.)

*****************************
Egy evangélikus családból szárma-

zó, de nem hívő szakember, Hans-
Ludwig Kröber, Németország legne-

vesebb bőnügyi pszichiátere a Cicero
internetes magazinnak adott interjújá-
ban elmondta:

A pedofília nem hozható ösz-
szefüggésbe a felnőttként vállalt
cölibátussal, mivel kialakulása a
szexuális fejlődés megrekedésé-
vel magyarázható. …

Az Egyház lejáratását célzó
kampányról

bıvebben ld. a lap
18-21. oldalán!
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Megbüntetik nézeteikért
a katolikusokat ?

Donald Wuerl, Washington D.C. érseke a
Catholic News Agencynek adott interjújában
kifejtette: az Egyesült Államokban bizonyos
témákkal kapcsolatban (pl. a házasság vagy az
élet értéke) a katolikusoknak szembe kell néz-
niük azzal, hogy nekik nincs joguk elmondani a
véleményüket, nem adhatnak hangot meggyı-
zıdésüknek és nem is élhetnek aszerint.

Az egyik ilyen kényes téma a házasság definíciója. Miután Washington D.C.
városi tanácsa elfogadta az azonos nemőek „házasságát” anélkül, hogy arról
megszavaztatta volna az állampolgárokat, a katolikus karitásznak le kellett állí-
tania az örökbefogadást támogató programjait, mert a tanács arra kötelezte
volna, hogy ne meggyızıdésének megfelelıen nyújtson támogatást, hanem az
új szabályozás szerint: azaz diszkriminációnak számított volna, ha a karitász
csak heteroszexuális, férfi-nı házasságban élıknek hajlandó örökbe adni gyer-
meket.

„Ha az embernek más a véleménye, mint a többieknek, az felfogásuk szerint
már diszkriminatív – mutatott rá az érsek. – Így aztán ıt és a számára fontos
intézményeket súlyosan bírálják, sıt egyenesen meg is büntetik.”

Wuerl szerint az egyensúly elvétése a vélemény- és vallásszabadság, vala-
mint az „újonnan kreált” jogok közt a szekuláris társadalom, a szekularizáció
következménye.

Új válaszokat adni az embereknek…
A Szentatya június 28-án bejelentette, hogy létrehozza az Új Evangelizáció Pá-
pai Tanácsát, melynek elnöke az olasz Rino Fisichella érsek lesz.

– Régen a társadalom általában katolikusnak
volt mondható, így a hit örökségét egyik nemze-
dék a másiknak adta át. Ma sok szülı nem tudja
közvetíteni a hitet gyermekeinek. Olyan idıben,
olyan kulturális körülmények között élünk, amely
minden múltbéli szituációtól különbözik, ezért az
egyháznak most újra kell kezdenie az
evangelizációt – mondta Odilo Pedro Scherer, São
Paulo érseke (képünkön) a Vatikáni Rádióban az
új pápai tanács feladatával kapcsolatban.

„Ebben az új helyzetben az egyháznak új lel-
külettel, új lelkesedéssel kell végeznie az
evangelizáció feladatát. Az új tanácsnak egyfajta

hivatalos lendületet kell adnia a püspököktıl kezdve a papokon, szerzeteseken,
a különféle egyházi szervezeteken át a világi mozgalmakig. … Újra és újra meg
kell próbálnunk új válaszokat adni az emberek élethelyzeteire. A kultúra változik
és ez új kihívások elé állít bennünket, amelyekre új lelkiismerettel és a keresz-
tény hit új szintézisével kell felelnünk" – mondta Scherer bíboros.

(Fotók: M.K.)
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