
 
Kedves Otthoniak!       
 
 50 éve jöttem Taiwanba, előtte meg 20 éven át dolgoztam Nagy Kínában. 
Most már régóta Taiwan északi részén élek. Miután Nagy Kínából minden 
idegent kiűztek, mi magyar jezsuiták Taiwan déli részén kezdtünk működni, a 
PUTZE-i misszióban.  Az ottani hívek meghívtak minket, hogy együtt 
ünnepeljünk és adjunk hálát a jó Istennek az elmúlt 50 évért. 
 2006. január 14-15-én két autóval megérkeztünk hozzájuk; velem volt  Ms 
Wu Fu-Mei, aki PUTZE-ben született, ott kereszteltem meg  és aki szintén 
ünnepli, hogy 50 éve segítő katekistám, most pedig teljesen megbízható 
helyettesem az értelmileg sérült gyermekek otthonában és vezetője a Hua 
Kuang Centernek. Csatlakozott hozzánk első orvosom, dr.  Mary  Ann Lu nővér 
és rendtársai, a kassai Péterfy Ida által 1940-ben alapított Jézus Szíve 
Társaság tagjai. Ezen a „zarándoklaton” összesen 13-an vettünk részt.  
 Két napon keresztül látogattuk régi híveinket, ismerőseinket, megtöltötték 
a templomokat  és minderről video CD is készült. Ez az 50 év utáni viszontlátás 
egyben az én 95 éves igen boldog életem emléke és hálám, jókívánságaim jele.  
 Emlékül küldöm az alábbi rövid összefoglalást, hogy (a) mit is tanítunk és 
(b) hogyan is élhessetek ti is hasonló boldogsággal itt a földön és mindörökre.    
Szívből ajánlom nektek, otthoniaknak, ezt a nálam bevált életszemléletet.  
 Szent Pál olyan szépen foglalja össze ezt az (a)-t és (b)-t a „szeretet 
himnuszában” az első Korintusi levél 13-ik fejezetének 13-ik versében: „Most 
megmarad a hit (1), a remény (2), a szeretet (3), ez a három; de ezek közül 
legnagyobb a szeretet”. „Törekedjetek a szeretetre.”  
 
 Mi a hit (1):         Isten szavának elfogadása – a CREDO és 3 eseménye:  
  a) Isten valósága. Mózes kérdésére Isten nyilatkozik: „Én vagyok, aki 
vagyok” (Kivonulás 3,14). Ő a „magától való”, a „végtelen jóság”, a „szeretet”   
(1 János 4, 16); a világ léte: Isten teremtette a világot az IGE révén. A Szentírás 
ismerteti az Istent.  
 b) Jézus élete, története fogantatásától feltámadásáig. 
 c)  A  Szentlélek valósága, ebbe van foglalva személyes családunk 
története jelenleg, az Egyház története most.    
 Mi a remény (2):  Jézus biztos ígérete az Egyházban: a 7 szentség, a 
földi élet megsegítésére. Hogyan segít a 7 szentség? 
 1. A keresztséggel Isten fogadott gyermekei leszünk. 
 2. A bérmálással  részesülünk a Szentlélek teljességében. 
 3. Az Oltáriszentségben Krisztus megosztja életét  velünk. 
 4. A gyónás szentségében lelki segítséget kapunk: kiengesztelődést. 
 5. A betegek szentségében testi-lelki segítségek nyerünk. 

6. Kétfajta papságot ismerünk  
a) az „általános” papságot, ebben a keresztség révén részesülünk és  
b) a „szolgálati” papságot, mely a papszentelés eredménye. 

7. A házasság szentségében a férfi és nő örök hűséget esküsznek 
egymásnak. 
 



 
  (a) A HÁZASSÁG: EGY FÉRFI ÉS EGY NŐ: 

   “Isten megteremtette az ember, saját képmására alkotta, férfinak és 
 nőnek teremtette” (Exodus 1,27) 

 „Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragasz-
kodik, és a kettő egy test lesz. Így már nem ketten vannak, hanem egy 
test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza”” (Máté 
19,5-6). 
 (b) MINDEN KERESZTÉNY saját elhatározásából egyesül Jézussal. 

 
 Mi a szeretet (3):  A 10 parancs megtartása: Isten- és emberszeretet, 
ellenállás a rossznak, ragaszkodás a jó élethez.  
 Mit is mond  egyenként a 10 parancs? 

1. A SZÍV parancsa: TELJES SZÍVVEL, mert Isten is MINDENT ad. 
2. A SZÁJ hirdesse Istent IMÁVAL, ÉNEKKEL. 
3. KÖZÖSSÉGBEN liturgiával, misében. 
4. Isten gondoskodik rólunk szüleink, tanítóink, vezetőink által. 
5. Az élet védelme fogamzástól a halálig -minden Istené. 
6. A férfi és nő szeretet-közössége; a sex Isten szerinti használata. 
7. Igazságosság: ne lopj, ne rabolj. Isten a világot mindenkinek adta. 
8. Igazság a beszédben: ne csalj, ne hazudj, Isten az igazság lelke. 
9. Szívedben se vétkezz testi  vágyakkal. 
10. Anyagiakra se vágyódj bűnösen. 

 
 A hit, remény, szeretet boldog életet eredményez. Ezt tapasztaltam 
hosszú, 96 éven át, amia aztán oly gyorsan tovatűnt. De jöhetnek súlyos 
nehézségek is. Én négyszer vettem föl a betegek szentségét (régen  „utolsó” 
kenetnek hívták), koporsómat is megvették már, mégis felépültem. Az élet bajai  
Isten jele számunkra, hogy még jobbat készít nekünk.  Isten egy végtelenül jó 
„Biztosító Társaság”  sohasem veszíthetünk, mindennel csak nyerni fogunk 
ővele. Mindig adjunk hálát az Úrnak Jézusért, Ő megígérte örök 
boldogságunkat. 
 Jézus Szíve mondta: üdvösségemet adom neked. Mondjuk mi is: Jézus 
Szíve, mindent érted!   
Ezt kívánom nektek is, kedves otthoniak és Boldog Feltámadást  
     
2006. nagyböjtén 
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