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December közepéll megindult Innsbruckban a
Papi Egység mozgalma és véglegesen meg-dlakult
ez év március l4-én a Bécsben tartott gyülé
sen ,ahol Dr.Lepold Antal prelátus ur elnököl~

E mozgalom belülről sarjadt, a ~~gyar gond és
szent Bnrátság sugalmazta, vagyis magn. az élő

Isten. A jegyzőkönyv szav~iból világos: egy
más szivét keressük, hogy erőnket összegyüjt
ve az imádság és a kereszt hatalmával küzd
jünk a magyar egyházért és szabadságért. Ez a
hatalom nem ismer h~tárt, tehát vereség sem
érheti. Egyelőre minden két hónapban rövid
körlevelet küldünk szét. Tartalma lesz:elmél
kedés él. lelki napro., mely megfelel az otthoni
rekollekciónak, továbbá tájékoztató a mai vi
lág szellemi és közéleti mozgásáról. P. Van
StraC1.ten kész Cirömmel támogatja ügyünket, a
körlevelet pedig Varga László S.J.szerkeszti.

~~~~~~~§: A bujdosó öröme

Mások ugy hívnak: menekült 1 hontalan,
én azonban a régi magyar szót használo~

amikor sorsomat kimondom. Századok ke
serve gyült össze benne,tengernyi bánat
és büszkeség. Nem kujtorgó az én fajt~

mégis bujdosó lettem,akinek hátán a há
za és keblén a kenyere. Most imádkozni
akarok életemről és egy kévébe kötöm
lelkem minden kinját, ezt viszem Jézus
elé, hogy megtaláljam értelmét.Mióta ha
zánk áll, még ne~ fordult elő,hogy e:~yi

pap kénytelen volt idegenbe bujdosni. A
magyar nép papjának hivott az Ur és csak
most tudom,mit vesztettem,amikor az ősi



talajból kiszakadtam. Csak most tud0migazán)
milyen édes haza az a Magyarország. A gyö
kértelen létben kallódom~mint országutr2
hullott ~uzamag.Koldus lettem,adományból
tengődöm,idegeim szakadoznak,reményem kopik.
Talán fehér kenyeret eszem,de keserü minden
morzsájo..,mint 3. Llostoha falnt.Mondd meg U
ram, miért versz minket ilyen sulyosan?Van
ebben az isszonyu magyar sorsban valami cé~

valami okosság és szépség~QDiért érdemes e
nnyit vergődni?

Igy sir a szivem~ de ha tágra nyitom a
hitem szemét, nyomban látom,nincs semmi jo
gom perelni az Istennel.Nincs jogom panasz
kodni és gyöngének lenni,amikor tenyerén
hord az Isten,hiszen most teljesedik be raj
tunk az igéret~ Boldogok vagytok,ha miattam
szidalmaznak és üldöznek titeket és hazud.oz
va minden rosszat fognak rátok. Örüljetekés
ujjongjatok:nagy lesz jutalmQtck Q mennybe~

Most a legnagyobb kegyelmet élvezem,melyet
az Ur választottai kapnak, akik méltók arra,
hogy gyalázatot szenvedjenek Jézusért.Ez a
kiváltság,melyért a szentek sóvárogtak,te 
hát minden nap meg kell köszönnöm s akkor
csoda történik velem: ami másokat földre
nyom, engem isteni magasságba emel.Ami má
sokat összetör, attól én hatalmas leszek,a



menekültek támasza és árv~ népem vigasztaló

j~. Ha Q magy~r papság ezt megérti, nemze
tünk olyan nagy lesz, ~ilyen még nem volt
soha.

Helyzetkép g

Ebten n rovQtb~n időről időre egységes képet Q
dunk a mai történelem folyamán2k minden szaka
száról, amint egyik a másiknt követiolgyek
szünk az események omit is megmutatni: a mély
ben ható erők müködésének irányvonalait. A pap
nak ngyanis hivatása a hittani tudás birtoká
ban él. történelmet értelmezni, amint erre pél 
dát adnak n. pápo.í, körlevelek, beszédek és üze
netek. Továbbá a hiveink is tudni kivánják, mi
a magyarázata annak, ami most a világban tör 
ténik. Nyilván csak biztos véleményt szabad
előadnunk és ha föltevéssel dolgozunk,azt mond
juk is meg, nehogy megtévesszük a hallgatókat
és hitelünket veszitsük.

például most mindenkit az a fordulat érdekel,
amely a szovjetcen jelentkezik, de crég csak i
gen keveset le~et mondani róla, mivel az egész
folyamat nemrég indult el és nem lehet látni,
mi lesz a kifejlet.
A hiveknek első sorban azt mutassuk meg, ami
ről a nagy sajtóban alig esik szó: a mai vál
ságban lény~ges tényező a vallási kérdés és ez
olyan éles formában jelentkezik, mint még soha
a történelemben. Napjainkban az istentagadás
szervezett világmozgalom, amely könyörtelen e
rővel támadja a szellemi létet, az erkölcsi
rendet és a kereszténységet. UgYL'..nakkor e moz
galom óriási politikai hatalommá nőtt és ural
m?, alá akarja hajtani az egész földét. Minde~

ből egészen nyilvánvaló: ez sátáni jelenség,az
nntikrisztus müve, egészen embertelen és is -



tentelen eg~~erre. Most ugy látszik, észrevette,
hogy tulságosan messze ment a kegyetlenségben,te
hát megtagadja Stallnt, lerontja emlékét,mivel a
zok is isszonyodnak tőle, akik Istenben nem hisz
nek, de még becsülik az ember méltóságát. ft. sátán
léte hitünk egyik tétele és ezt most nyomatékkal
hirdessük. Aki ugyanis kezdi látni t?. sátán kezét
az eseményekben, hamarosan látni fogja az élő Is
tent is.

Mivel ma a sátán ilyen feltünően mutatja meg
hatalmát, még feltünőbben jelenik meg a népeknek
Mária, akinek lába alatt görnyed a kárhozott ször
nyeteg.
A Szüzanyának mindig különösen nagy szerepe volt
az egyház életében, de QZ utóbbi száz évben ez e
gészen rendkivüli módon mutatkozott meg. A pápa
ság két Y~ria-hittételt ~irdetett ki, az Isten
Márián keresztül üzen a világnak,közbenjárása ál
tal a csodák áradnak, tiszteletének uj központjai
támadnak: lourdes, Ars, Turin,Fatima,Beauring,
Banneux és most legujabban Szirakuza. E kiváltsá
gos helyekre milliók zarándokolnak és bátran mond
hatjuk: egészen máriás század a mienk, bizonyára
épen azért, mivel még soha annyi vér és isszonyat
nem ömlött a földre, mint most.
Ba jó apostol akarok lenni, ezt hirdessem szünte
lenül.

P.Varga L6sz1ó S.J.


	Címoldal
	Varga László S. J.: Elmélkedés: A bujdosó öröme
	Varga László S. J.: Helyzetkép



