
ÉLŐ VILÁGEGYHÁZ

Portugália - ahol Fatima van

Hetven éve, 1917. május B-án kezdődik a történet. Három fatimai pásztorgyermek
jelenést lát. A legelő közepén álló tölgy fölött megjelenő nőalak arra kéri Lúciát,
Jácintát és Ferencet, hogy a következő hat hónapban mindig 13-án jöjjenek ugyanide
- és közben naponta imádkozzák a rózsafüzért! A gyermekek nem tudnak élményük
ről hallgatni. Elbeszélésük híre megosztja az embereket. Lucia anyja rá akarja venni
lányát a "hazudozás" abbahagyására,a mondottak visszavonására. A falubeliek egy
része kineveti őket. Néhányan azonban június B-án követik a gyermekeket. Ők nem
látják a jelenést, de mintha a tölgy ágai meghajoltak volna; mintha a nap átmenetileg
szokatlan módon elhomályosult volna. .. Lucia pedig mindenki által hallhatóan szól
valakihez. Majd mintegy tíz perc múltán bejelenti: a Hölgy elmegy. Ez persze nem
bizonyíték. Fatima plébánosa, aki többször magához kéreti Luciát, láthatóan kétel
kedik. A lisszaboni pátriárka megtiltja, hogy a papok a jelenés helyének búcsújárás
szerü látogatásában részt vegyenek. A sajtóban sorra jelennek meg a gúnyos írások.
Vannak, akik ellentüntetést szerveznek.

A bizonytalanság eloszlatására Lucia július B-án arra kéri a jelenés asszonyát,
mondja meg, ki ő és adjon valami bizonyítékot. Október B-án megmondom - hang
zik a válasz. Viszont három "titkot" bíz a gyermekekre. Az első a pokol látomása. A
második Mária szeplötelen szíve tiszteletére és engesztelésére szólít. A harmadikat
máig sem hozták nyilvánosságra. A kísérö tömeg, 4-5000 fő, ismét csak Luciát hallja,
de újra megjegyzi a nap furcsa, tompa színét s a tölgy körül többen fehér ködöt lát
nak, ami a jelenés elmúltakor távozik.

Augusztusban váratlan közjátékra került sor. Portugáliában a század elején kerné
nyen vallásellenes kormány volt uralmon. A szerzetesrendeket még 191O-ben betil
tották. Az egyházellenes beállítottság a politikai karrierhez is jó eszközzé vált. A 26
éves járási tanácselnök, aki alá Fatima tartozott, harcos szabadgondolkodó volt. Ez a
tisztviselő augusztus ll-én kihallgatta a három gyermeket s fenyegette őket, hogy ne
menjenek többé a jelenések helyére. B-án reggel pedig a járási vezető a helyi plébá
niáról egyszeruen elrabolja a 7, 8 és 10 éves gyermekeket. Ourem-ben, a járásszék
helyen börtönbe csukják őket, kivégzéssel, megégetéssel, forró olajba fözéssel fenye
getik, majd egymástól elkülönítve őket, sorra jelentik, hogy Jácintát. majd azt, hogy
Ferencet is "már megfőzték". A kicsik azonban egyszeruen nem tudnak mást mon
dani. lS-én titokban visszaviszik a gyerekeket a plébániára, ahonnan csellel elvitték
őket. 19-én "menetrenden kívül" megismétlődik a jelenés. Szeptember B-ra már
30 OOO fös tömeg gyűlik össze s figyeli, hogy egy fénygömb közeledik a tölgyhöz, majd
ott köd vagy fehér felhő alakul ki ...

Október B·án hideg van, esik. Mégis 70 OOO-en jönnek össze. Lucia megkérdezi a
jelenést: "Asszonyom, ki vagy és mit óhajtasz tőlem?" "Én vagyok a Rózsafüzér Király.
nője" - szél a válasz. A sokaság a fát s a furcsa ködöt figyeli, mígnem Lucia felkiált:
"nézzétek a napot!" Ajelenlevők és a környékbeli falvak és városkák lakói érthetetlen
dolgot látnak. A nap ekkor is tompa sárga fényű. Bele lehet nézni. Hirtelen mozogni,
forogni kezd, minden irányba különbözőszínü fénycsóvákat lövellve. Volt, aki 40 km
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távolságban figyelt fel a napjelenségre. Négy perc után a forgás eséssé változott. A
nap cikcakkos vonalban esni. közeledni látszott. heve fokozódott. az előbb még
bőrig ázott emberek megszáradtak. A közeledő nap mindenkit megrémített, Sokan a
világ végét várták. Miután a nap "visszatért helyére". mindenki biztos volt. hogy
csoda történt. A vallásellenes. és eddig a .jelenéseket" és a hiszékenységet gúnyoló
lisszaboni lap. az O Seculo október 15-i száma részletesen közli az eseményeket. Szá
mos egyéb pártatlan beszámoló mellett ez a cikk is hozzájárul a napjelenség és a jele
nések általános elismeréséhez.
Mindebből mégis csak Lucia beszámolója. néhány jegyzőkönyvs néhány érthetet

len természeti jelenség a mindenki által elfogadott és vitathatatlan tény. Ajelenésről•
..a Hölgyröl" s a titokról többféleképpen lehet vélekedni. 1982·ben a budapesti
Kossuth Kiadó megjelentette G. de Séde könyvét (A fátimai csoda). amelyben a szer
zö nem kevés képzelöerővel papi "összeesküvésről"ir. Szerinte jóhiszemii gyerme
keket megtévesztették egy. a fára csempészett szoborral, amit tükör fényével mutat
tak volna élőnek. míg a szavakat egy közeli bokorból mondta volna valaki. Vagy egy
másik lehetőség, de Séde fantáziájában: máshonnan származó fanatikusan vallásos
nő .játszotta" a Hölgy szerepét. S hogy a gyerekek bizonytalansága árulkodó ne
legyen. a két kisebbnek "gyanús körülmények között" meg kellett halnia. mig a leg
idősebb Luciát "fiatal kora ellenére" zárdába zárták. De Séde számára az egész tör
ténet "csalás". "szélhámosság. amely vallás álarcát ölti magára."

A leiriai püspök. akinek egyházmegyéjéhez Fatima tartozik. évekig nem foglalt ál
lást. 1922·ben hivatalos egyházi vizsgálatot kezdtek. Az érintettek. a tanúk. a szak
értők stb. ismételt meghallgatása hat évig tartott. 1930. október 13-án hirdették ki a
püspöki állásfoglalást. "Úgy ítéltük. hogy hitelre méltónak jelentsük ki a három kis
gyermek látomásait ...• hivatalosan is jóváhagyjuk a fatimai Sziizanya tiszteletét."
XII. Pius pápa többször hivatkozott a fatimai Sziizanyára. VI. Pál és II. János Pál pápa
is elzarándokolt ide. A húszas évek vége óta Fatima nagy búcsújáró hellyé fejlődött

kórházakkal. orvosi rendelökkel. Igen sokan jönnek gyógyulásért imádkozni és sokan
térnek innen meggyógyulva vagy megbékülve haza. A jelenésekben való hit azonban
nem elmaradhatatlan része a keresztény vagy akár a katolikus meggyőzödésnek.A
leiriai püspök. a pápa. zarándokok immár milliói és még sokan valóságnak tartják a
Sziizanya megjelenését. De jó katolikus lehet az is, aki érzéki csalódást vagy más
eddig nem ismert természeti jelenséget feltételez. Mint ahogy Portugália vallási élete
sem változott meg 1917. a fatimai események óta.

Portugália szinkatolikus, de vasárnaponta csak minden harmadik ember van ott a
szentmisén. A harmadik világ országaiban ma is 4000 portugál pap, szerzetes és világi
dolgozik a míssziökban, de a papnak jelentkezők száma csökken. 1960-ban 1300,
1977-ben 435. 1983·ban 527 volt a szeminaristák létszáma. A 4853 aktiv pap mellett
506 szerzetes testvér és 7300 nővér dolgozik a lelkipásztorkodásban.

A portugál katolikus egyház mintegy 1200 intézményről gondoskodik. Ezek közé
tartozik 48 kórház. 37 rendelőintézet. 211 szociális otthon. 130 árvaház, 203 óvoda. 65
a papnevelést előkészítő középiskola és 185 egyéb középfokú tanintézmény. Az
evangelizációs munka erősségei a tömegkommunikációs eszközök és a felsőoktatási

intézmények. 212 plébániai újság. 69 helyi napilap és 33 folyóírat tartja elsődlegesfel
adatának a keresztény kultúra továbbadását. A katolikus gyermekújság 70 OOO pél
dányban jelenik meg. A katolíkus könyvkiadók évente 100-120 új miivel jelentkez
nek. A televizió a vasárnapi szentmisén kívül heti félórányi vallási híranyagot sugá
roz. Az állami rádió is közvetít vasárnapi szentmisét. A katolikus rádióadó, a Radio
Renascenca középhullámon és URH-n napi 24 órás miisort ad.

Három nagyvárosban van Katolikus Kulturális Központ. ahol 3 év levelező oktatás
és egy gyakorlati ("szakdolgozati") év után lehet középszintii teológiai végzettséget
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szerezni. 1968-ban Lisszabonban katolikus egyetem nyílt. Jelenleg bölcsészeti, teoló
giai és társadalomtudományi kara múködik,

1980-ban a Világi Katolikusok Országos Konferenciája számos javaslatot tett. "Meg
kell szervezni a világiak keresztény képzését." "Meg kell rendezni a különféle közös
ségek és mozgalmak rendszeres találkozóit!" "Támogatni kell az egyház és a társada
lom, különösképpen pedig a család és az ifjúság kérdéseivel foglalkozó összejövetele
ket!" "Munkabizottságot kell alakítani a II. vatikáni zsinat tanításának terjesztésére!"

A majdnem magyarországnyi (92 OOO km 2 területű, 9,5 millió lakosú) Portugália
1974. április 26-án, ötvenéves diktatúra után új életet kezdett. Nagy gyarmatai, An
gola és Mozambik önállóságot nyertek. Gyors ütemben kiformálódott a társada
lom demokratikus intézményrendszere. Az addig elszigetelt ország 1974 óta egyre
inkább részt vesz Európa gazdasági és kulturális életében. Szociális és gazdasági té
ren sok a tennivaló. A problémák megoldásából az egyház sem akar kimaradni.

M.M.

HIT ÉS ÉLET

Utolsókból elsök, elsökböl utolsók

Tizen- és huszonéveseink körében nincs sikere a sikernek, állapítják meg szocioló
gusaink. Életük a magánszféra és az egzisztenciális biztonság értékei köré szervezö
dik. A fiatalok vágyait megbénítják lehetőségeik. Hiányaik, nem céljaik mozgatják
őket. Háttérbe szorul az önmegvalósítás igénye, a boldogulást fontosabbnak tartják
az érvényesülésnél, elsőbbséget élveznek az anyagiak, az eszközök válnak céllá. Oly
kor már nemcsak a győztes, de a starthoz álló is gyanús. Még az is, aki a rajtpisztoly
eldördülése előtt keresztet vet. Erről folyt a vita a minap is egy kisközösségben:

- Én is láttam: a fekete~ fiú keresztet vetett.
- Vajon mit gondolhatott: Uram, segíts, hogy nyerjek? Vagy: Legyen meg a Te aka-

ratod?
- Szabad-e azért imádkozni, hogy legyőzhessek másokat? Mások győzelméért még

igen, de á magunkéért ...
- Igaznak vélt ügyünkhöz, a sikerhez nem kérhetünk Istentől segítséget?
- Kérhetünk, de csak nagyon alázatosan.
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