J~\ J-\ G VJ-\ J~
rJ ,\

J

r)

..r~J

J
b

~

GYS.2 G

K"órlevél

2. szám

!§~~g_SJ~~5~~~~~
Megdöbbentő e kifejezés, de szent Pál
használja, csak azért merjük leirni. Beszéltünk
már róla egyszer is a hiveinknek? Pedig a ko rinthusi levelek a magyaroknak is szólnak. Isten gyöngesége a kereszt botránya, amiről azt
mondja Pál: Isten gyöngesége erősebb az embe reknél. A zsidók azért nem fogadták el Jézust,
mert a keresztre kerjlt. Nem vették észre,hogy
e gyöngeség a legfőbb erő ténye volt. Isten maga igy akarta,hogy megmutassa,mennyire tud szeretni minden gyalázaton keresztül, véresen,komolyan, halálosan. Azért lett gyönge,hogy megmutassa a szeretet hatalmát. Ez az élet értelme
és aki ez után sóvárog,mind Jézus táborában van·
Meghóditja az Isten szivének halálos szépsége.
Krisztus tehát Istennek ereje és bölcsessége a
dicsőséges kerszten. Ezt igazolta a föltámadás,
ezt bizonyit ja az egyház csodája és ~en barátainak hite,mely ma is legyőzi a világot.
A szeretet csak a szabadságban tud élni. Isten a szivét kinál ta a világnak, tehát szabadságot ad az embernek. Országának egyik sarkalatos törvénye eZ.Á véres szivvel hiv mindenki~
akinek szive van és nem kényszerit magához senkit korbáccsal.E miatt sokan azt hiszik,gyönge
az Isten,pedig csak látszólag az, olyanok szemében,akik csak a fölszinen élnek és az élet igazi mélységeit nem látják.Eze~nek pusztán az
anyagimeg a politikai erő számit,pedig most lát-
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hatnák,milyen veszélyes az egyik és milyen törékenya másik.A világ hatalma a látszat,'his~en egyik napról a másikra omlik össze,mert nyomban elbukik a félisten,ha egy ér elpattan az agyban vag;]
az ellenség több fegyverrel támad.
u
Szoktatni kell magunkat,hogy valósan
gondolkozzunk és a látszat káprázata meg ne ejtsen bennünket.Sokat elmélkedjünk most az Isten
hatalmáról,jól tanuljuk meg,amit erről az Irás tanit és szokszor beszéljünk róla- hiveinknek,hogy a
bujdosók az isteni hatalomba meneküljenek és öszsze ne törjenek árvaságuk terhe alatt.Ha Isten velünk,ki ellenünk? Ez legyen a menekült nép jelszava és a tökéletes bizalom sokszor csodát is müvel
a földön. Szünet nélkül hangoztassuk ezt a mai időben,amikor népünk a rémület és a remény között
szorongvn vergődik.
~_2~E~~g_~E~§~2!~
Először fölteszem a kér~ést:lliegvan-e
a könyveink között Kis Teréz életrajza? Sokszor
kell azt olvasni,ha tudni akarom,mit üzen ennek a
századnak az Isten. Szent Teréz a mi korunknak a
legnagyobb szentje és ezt X Pius mondotta róla.
XI. Pius szerint pedig ő az uj jel,omen novum,
melyet az Ur illlldött nekünk. Lisieux-ben a bazilika előtt áll óriási szobr-a e nem a háj os Learivka képe aZ,hanem a szentség hősét jeleniti meg,
és a kezében levő könyv két lapján ez olvashato~
omen novum. Az a kis város Normandiában ma szellemi és kegyelmi világközpont és kiváló tudósok
tárják föl annak titkát. A kérdésben egyik sz~k
tekintély André r,ombes~ aki ujabban Kis Teréz
küldetéséről irt könyvében mutatja meg,mekkora
hatása van a szentnek a keresztény világban és
épen a mi napjainkban,amikor talán századokra nj
irányt vesz a történelem. Ezt a kegyelmi és hittani mozgalmat minden papnak tüzetesen ismernie
kell,ha Isten szándéka szerint vagyis korszerü~
en és eredménnyel akar dolgozni.Eriedrich Heer
szerint Kis Teréznek máris akkora szerepe van
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a mai egyházban, amilyen volt Assziszi Ferencé
a középkorban és Loy6lai Ignácé a hitujitás idején. Teréz személye élő kapcsolat az ég és
föld között, a természetfölötti világnak bizonysága,akiben megjelenik előttünk az evangélium. A mai emberhez azon a nyelven tud szólni,
melyet ~z könnyen megért és főleg az isteni reményt hirdeti neki, amit ez a nemzedék már alig
ismer, pedig a halálos szoroLgatástól csak ez
a remény szabadit meg bennünkee. Kis Teréznek
minden vágya a papokat segiteni az apostoli
munkában s ha őt tiszteljük, pártfogását élvezzük, olyan aratásunk lesz, amilyenről álmodni
sem mertünk.
A saját lelkünket is tegyQk a kezébe,
hiszen első sorban a papokért áldozta föl életét és most is értük könyörög szüntelenül. Azért sietett az égbe, hogy minél több jót teh-essen a földön és hiveinek tábora tanuskoojk
I~la, milyen fönségesen teljesiti igéretét napjainkban is. Ha sulyos betee;ünk van, ha a konok bünössel nem birunk, ha marcangolnak a gondjaink, ha nagyon fáradt a le lkiink , ha k i no z a
hcrrt.a'lan ság , tel jes bi zal ornma L forduljunk '1'0"Y'é7.hez és majd nem győzünk elég köszönetet llivIl.dani neki.
Felhivás irónkhoz!
Folyton imádkozunk, hogy minél előbb
haza tudjunk térni. Ez a legjobb politika amit
csinálhatunk, de ugyanakkor ké azü Lrri. is kell
a jövőre. Otthon megszünt a keresztény irodalom, még imakönyv s i.ac s elég. KO.1.'szerii tankönyveket kellene irni AZ iskolák részére és kelendő vallásos irudalmat a közönségnek. A megl'elelő kéziratot P.Van Straaten átveszi, a szerző
nek tiszGeletdijat nyujt és aszöveget kiszedeti, hogy nyomásra készen álljon, amikor az i<1ő élérkezik. Nyilván e munkát is meg
kell
8 z e r v e7. n i , nehogy egyesek
fölöslegesen dolgozzanak. Először tehát tudni kell, hányan
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vállalkoznak és milyen könyvet vagy füzetet tudnának megirni. Majd bizottság egyezteti az ajánlatokat és birálja a beérkezett kéziratokat.
Nyilvan nemcsak eredeti munkát, de jó forditást
is átvesz a kiadó, csak olyan legyen, ami a magyar közönséget érdekli. Főleg a nyelvezetre vigyázzunk szemesen és ugy tolmácsoljuk az idegen
betüt, mintha először magyarul irták volna azt a
könyvet. Igy mondta ezt egyszer Pázmány és a szabály ma is érvényes. A jelentkezést Marosi Lászlóhoz küldjük Spittalbn. A szervezés nyomban megindul, mihelyt tudjuk, hányan állnak a munkába ,
Itt nyilván épugy gondolunk világiakra, mint papokra, tehát velük is közöljük a fölhivást.

P. Varga LászlÓ S.J.
+ + +

A papi

egységről.

==~====~=======~==

Mindszenty biboros mondotta hiveinknek, mikor kint járt: a magyar fa leveleit messze elsodorta
a világfergeteg, ha eggyel~eggyel találkozom, nem mondhatom Kainnal vajjon őrzője vagyok-e őcsémnek. Ha ez
áll a hivekre, mennyivel inkább nem mondhatom Kainnal
az emigráció bizonytalansága és veszélyei között vajjon
őrzője vagyok-e paptestvéremnek2
A magyar nép papjának rendelt az Isten és
ha az emigráció más munkakörbe is sodort, az elnémitott magyar Egyházban szenvedő Krisztus, elvárja tő
lem, hogy minden erőm megfeszitésével magyar apotol is
legyek. Lelkivilágomban főleg ez,
Ha van érzékeny papi lelkiismeretem nem
tudnám ugysern elviselni a vasfüggöny rabságából felémnéző, bennem bizó, modern vértanuságban élő paptestvéreim tekintetét, ha emigrációm célja csak életem mentése és exisztenciám biztositása lenne. Csak ezért ,

kár lett volna pappá szen teltetnem magam.
Ra a nri.ssz Lők j t.ámog'at.ás a kötelességem az
idegen országokban is, nem válhatok közönbössé a ma~;yar Egyh<3,z otthoni és kinti problémáival szemben sem.
Neveltetésemet is legtöbbször a magyar Egyháznak köszöllhetem.
Csak szervezetten tudunk valamit tenni. Ezért ez.ií kaé ge s a magyar papi egység. A magyar jezl3uita atyák vállalták e nagy munka irányitását. Áldozatos munkájuk kezdetén már ott csillog a jó Isten áldása.
Imúdkozzunk sokat, hogy minden magyar paptestvér minél előbb megfoghassa egymás kezét és lélekben eggyéforrva dolgozhasson a nagy magyar ügyért.
S ebben nem lehet akadály sem a vasfüggöny, sem az
óceán.
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A königsteini kongresszus az Ostpristerhilfe rendezéseEen~az-lden=czept5mTIer=13-l6-iglesz. Ez alkalommal
lesz P. Varga László S.J. vezetésével az európai magyar papság első közös gylilése a papi egység kerexében. Kérjük, hogy az euró]'rli m?cgyar paptestvérek lehetőleg mind ott legyenek.
Magyar papi lelkigyakorla:\; lesz Ausz t.r-Lában .- / st"
Rup~rt::-i:leJ:=jJf~cfi6fsi1ofenl--=-október 8-12-ig P ..Rad,~
nyi S~J. vezetésével. Lelkigyakorla t után l3-án papi
konferencia a papi egység keretében P. Őry Miklós S.J.
vezetésével. Jelentkezés október l-ig Marosi Lászlónál"
A papi egység számárn szánt adományokat kérjük a mellÁkelt csekken befiZetni. Külföldről küldhető átutalvo.. vagy levélbell rnellékelve Marosi László, L'lgerseelsorger~ Spittal Q.d~ Drau. Lager 34~ Österreich.cimére.
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