
a nyüzsgés a gyülekezetben. A krisztusi indulat lel-
kiségének biztos jelei között említi viszont a sze-
lídséget, az alázatot, a jellem átalakulását, a gyü-
mölcstermést. 

A College of New Jersey elnöki tisztjének elfo-
gadása előtt az alábbi sorokkal próbálta elháríta-
ni magától a megtisztelő felkérést: „Egy nagy 
művet forgatok elmémben és szívemben (amelyet 
már hosszú ideje A megváltás műve történetének ne-
vezek), s ezt egy egészen új módszerrel a történetírás 
formájában megírt hittudományi műnek szánom.” 
Váratlan halála miatt ez a nagy mű nem készült el, 
viszont fennmaradt az a harminc tematikus pré-
dikációsorozat, amelyet ugyanezzel a címmel Ed-
wards northamptoni gyülekezetében 1739-ben 
mondott el. A work of redemption — a „megváltás 
műve” — fogalmát Edwards húszéves korában 
használta először. Amíg korábban a redemption ki-
fejezést még csak az egyéni megtérés összefüggé-
sében említette, itt már a világtörténet és üdv történet 
dimenziójává tágítja ki azt. Sorozatának mindig 
Iz 51,8 a textusa, s mindegyikben ugyanazt a tézist 
ismétli: „A megváltás mű ve Isten műve, amelyet 
az ember bukásától kezdve egészen a világ végé-
ig folyamatosan végez”. Edwards így fogalmaz: 
„Amit én a tézisem ben a megváltás művének ne-
vezek, az egy mű, egy terv. Különböző korok és mű-
vek tartoznak ide, de mindezek ugyanannak az 
alakzatnak a különböző részei. Ez az egy terv, ami-
re Krisztus minden tiszte irányul, s amelyben a 
Szentháromság mindegyik személye összefog, s az 
ide tartó különböző korok úgy egyesülnek, amint 
egy gépezet kerekei, amelyek egy célt szolgálnak, 
s egy hatást eredményeznek.” A megváltás törté-
netét Edwards három nagy részre osztja: 1. az em-
ber bukásától Krisztus inkarnációjáig (1–13. pré-
dikáció); 2. Krisztus inkarnációjától a feltámadásig 
(14–17. prédikáció); 3. Krisztus feltámadásától a vi-
lág végéig (18–30. prédikáció). 

Az indiánok között végzett szolgálata idején, 
1754-ben születik meg Freedom of the Will című fi-
lozófiai-teológiai műve, amelyben cáfolja az ar-
miniánusok által képviselt és minden olyan irány-
zatot, amely Isten művének szabad elfogadásáról 
szól. Hangsúlyozza, hogy a megtérés nem az em-
ber, hanem az Isten műve. Sorra veszi a kálviniz-
mus elleni támadásokat és egyenként cáfolja őket. 
Ebben az opusban mesteri módon egyesíti az em-
ber természetéről filozófiai szigorúsággal való ér-
velést és a szenvedélyes teológusi gondolkodást. 

Több évvel a halála után jelenik meg az 1755-ben 
írt két rövidebb „ikerműve”: End for Which God Crea  -
ted the World (Milyen célból teremtette Isten a vi-
lágot?) és a magyarul is olvasható The Nature of True 
Virtue (Az igaz erény természete) című munkája. 
Az előbbiben filozófiai eszmefuttatás után biblikus 
alapon fejti ki, hogy a világ teremtésének alapja a 
Szentháromság belső harmóniája és a Szenthá-

romságon belül uralkodó harmónia és szeretet, 
amely közölni akarja önmagát, hogy teremtményeit 
saját szépségében részesíthesse. Némi merész-
séggel talán úgy is fogalmazhatunk, hogy a teremtés 
a Szentháromság szépségének túlcsordulása. The 
Nature of True Virtue-ben ezt írja: „Az igazi erény (…) 
a Létezéshez való általános jóindulatból áll (…), ez 
a szív megegyezése, vonzalma és egysége az álta-
lános Létezéssel.” Edwards a „lények közötti meg-
egyezést vagy egységet” nevezi „legmagasabb”, 
„első” vagy „elsődleges” szépségnek, míg a „má-
sodlagos szépség” az, amit élettelen dolgokban ta-
lálhatunk, s melynek összetevői a „különböző 
formájú, viselkedésű, mennyiségű és látható célú 
vagy tervezésű, különböző előfordulású, rendszerű, 
hasonlatosságú, szimmetriájú, arányú, harmóniá-
jú stb. dolgok kölcsönös megegyezése és megálla-
podása”. A másodlagos szépség az eredeti, vagyis 
lelki szépség képe. 

Végezetül Original Sin (Eredendő bűn) című 
munkáját kell megemlítenünk, amely részint vá-
lasz az angol John Taylor kálvinizmus-ellenes tá-
madására. Edwards szerint a Pál apostolra visz-
szavezethető tanítást nem lehet felülírni modern 
eszmékkel. Isten az embert természetes és termé-
szetfeletti érzékekkel teremtette. Az ember addig 
volt boldog, Isten is addig gyönyörködött benne, 
amíg a természetfeletti érzéke irányította, ám a bű-
neset következtében az ember Istennek hátat for-
dítva csak saját elesett természetét követi, s ezért 
boldogtalan. Erre a művére különösen, de a ko-
rábbiakra is jellemző, hogy Edwards a hagyomá-
nyos keresztény értékeket a modern gondolkodás 
érvrendszerével felvértezve vette védelmébe. Mo-
dern teológusként konzervatív tudott maradni. 

FABINY TIBOR 

SZÁZSZOROS TERMÉST HOZOTT 
Szent Rose Philippine Duchesne 

Szent Rose Philippine Duchesne új kontinensre, 
Észak-Amerikába vitte a francia alapítású Szent Szív 
Társaságot, de nem ez a legnagyobb érdeme. Ki-
tartóan és hűségesen követte missziós hivatását, 
döntéseiben folyamatosan szem előtt tartotta a sze-
gények és kitaszítottak érdekeit, sorsközösséget vál-
lalva velük. Hogy jobban megértsük életének ér-
tékét, tekintsünk rá az 1800-as évek Amerikájára, 
különösen St. Louisra és környékére, ahová Phi-
lippine vezetésével 1818-ban megérkeztek a Sacré 
Coeur nővérek. 

St. Louist 1764-ben a Mississippi és a Missouri 
folyó kereszteződése déli részénél alapította két 
francia kereskedő, nevét IX. Lajos francia királyról 
kapta. A város a spanyol birodalom része lett, mi-
után a franciák elvesztették a hétéves háborút. 1800-
ban a terület visszakerült Franciaország kezébe, 
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majd 1803-ban Napóleon eladta az Egyesült Álla-
moknak, amelynek „nyugati koronaéke” lett. Ide 
is özönlöttek Európából az új életet kereső em-
berek tömegei. Akárcsak Amerika más területein, 
a hívek és az egyházmegyék számának növeke-
désével együtt itt is szaporodtak a megoldandó fel-
adatok és nehézségek. A prob lémák között az egyik 
legsúlyosabb a paphiány volt. A paphiányon az Eu-
rópából érkezett klérus segített, amelynek tagjai kö-
zött azért sok nyugtalan természetű, sőt kalandor 
is akadt. Sok probléma fakadt abból a speciális ame-
rikai jogi helyzetből, mely szerint mivel az egyház 
nem rendelkezhetett vagyonnal, minden plébáni-
án külön testületet kellett létesíteni a vagyonke-
zelésre. Az egyház — ellentétben az európai álla-
mok többségével — nem rendelkezett számottevő 
földtulajdonnal, nem kapott állami vagy kor-
mány zati támogatást, miközben híveinek többsé-
ge a szegény és iskolázatlan, többnyire fizikai 
munkásként dolgozó és a városokban tömörülő be-
vándorlók közül került ki. A katolicizmus kisebb-
ségi mivolta és a vele szemben lépten-nyomon meg-
nyilvánuló protestáns ellenérzések sajátos módon 
formálták az amerikai katolikus egyház karakterét. 
St. Louist alapvetően katolikusok lakták, püspökévé 
Louis Dubourg szulpiciánus szerzetest nevezték ki, 
aki európai körútja során segítőket próbált verbu-
válni Európában, olyanokat, akik támogathatják 
az amerikai „építkezést”. Több tucat papot és szer-
zetesnőt nyert meg az ügynek, többek között Pá-
rizsban sikerült meggyőznie a később szentté 
avatott Barat Magdolna Zsófiát is, a Szent Szív Tár-
saság alapítónőjét és elöljáróját, hogy küldjön 
egy csoportot az Újvilágba. Rose Philippine Du-
chesne örömmel állt a küldetés élére. 

Philippine Duchesne 1769. augusztus 29-én 
született a franciaországi Grenoble-ban. Már fia talon 
megismerkedett Jean-Baptiste Aubert-rel, aki ko-
rábban az őslakosok között szolgált az észak-
amerikai Illinois államban, és színes történeteket 
mesélt az indiánok között töltött éveiről. A család 
tiltakozása miatt Philippine cselhez folyamodva lé-
pett be a vizitációs rendbe, de a következő évben, 
1789 októberében a francia forradalom minden 
szerzetesi fogadalmat felfüggesztett Franciaor-
szágban, végül 1792 szeptemberében a rendeket 
feloszlatták, s Philippine hazatért. Az egész család 
vidéki kastélyába húzódott vissza. A régi grenoble-i 
kolostor időközben forradalmi börtönné alakult, ott 
tartották fogva azokat a papokat és szerzeteseket, 
akik nem kollaboráltak az új antiklerikális rend-
szerrel. Philippine egyik unokahúgával elég sok időt 
töltött a városban, s életét veszélyeztetve támogatta 
a foglyokat és bujdosókat, ezen kívül összeszedett 
egy csapat utcagyereket is, akiket rendszeresen ete-
tett és hittanra tanított. Ebben az időszakban Phi-
lippine „lelki társai” két kedvenc szentje, Xavéri 
Szent Ferenc és Régis Szent Ferenc voltak. 

A VII. Piusszal kötött 1801-es napóleoni kon-
kordátum jóvoltából Philippine visszatérhetett a 
rendbe, s 1803. március 3-án egyszerű fogadalmat 
tett. Az internátusban voltak diáklányok, így a ko-
lostor anyagilag önfenntartó volt, de Philippine to-
vábbvezető spirituális utakat keresett. Egy pap ba-
rátjától hallott Joseph Varin atyáról, aki az egyik 
újonnan, csupán négy évvel korábban alapított női 
kongregáció, a Szent Szív Társaság (Sacré Coeur nő-
vérek) tanácsadója volt, s meg is hívta Grenoble-
ba. Varin atya 1804 júliusának végén érkezett, és 
együtt ünnepelte a közösséggel Loyolai Szent Ig-
nác ünnepét. Philippine ekkorra már eldöntötte, 
hogy szeretnének ehhez az új kongregációhoz 
csatlakozni. Varin atyától azonnali konkrét választ 
várt a csatlakozási javaslatára, s türelmetlenül re-
agált, amikor Varin nyitva hagyta a kérdést. Néhány 
hónap várakozás után, december 13-án érkezett 
meg maga az alapítónő, az akkor 25 éves Barat Mag-
dolna Zsófia két társnője kíséretében. Amikor Phi-
lippine meglátta a nála tíz évvel fiatalabb Zsófiát, 
a lába elé vetette magát és azt suttogta, hogy „mi-
lyen szép a hegyeken annak a lába, aki békét hoz”. 
Magdolna Zsófia megjelenése perspektívát adott 
Philippine-nek, és ekkor elkezdődött a közösség 
szerzetesi élete a Szent Szív Társaság szellemében. 
Az internátust is az újonnan érkezett két nővér vet-
te át, és 1805. november 21-én Philippine és hat tár-
sa letette fogadalmait a Szent Szív Társaságban. 

Philippine lelki békéje nem tartott hosszú ideig, 
két hónap elteltével jelentkezett missziós hivatása. 
Vízkereszt ünnepére reflektálva megérintette a je-
lenet, amikor a bölcsek idegen országba indulnak, 
mindent hátrahagyva. Ettől a naptól fogva biztos 
volt benne, ha hivatását követi, el kell hagynia a hőn 
szeretett Sainte Marie kolostort. 1815-ben a Szent 
Szív Társaság Párizsban általános káptalant tartott. 
A remek szervezési képességű és jó kapcsolat-
rendszerrel rendelkező Philippine lett a Társaság ál-
talános titkárnője, ezért Párizsba kellett költöznie. 
Itt első kézből jutott minden információhoz, és azt 
is megtudta, hogy 1816 októberében Dubourg 
püspök arra kérte a nővéreket, telepedjenek le egy-
házmegyéjében. A tárgyalások a püspökkel több hó-
napig tartottak, végül 1817 májusában megszületett 
a döntés az amerikai alapításról. Philippine régen 
dédelgetett missziós álmai most megvalósulhattak. 

A1818 februárjában öten vágtak neki az ame-
rikai alapítás nagy kalandjának: az akkor 48 éves 
Philippine, Catherine Lamarre és Marguerite 
Manteau, akik 38 évesek voltak, s rajtuk kívül még 
két fiatalabb nővér, a 30 éves Octavie Berthold és 
a 23 éves Eugene Audé, aki az indulás reggelén tett 
örökfogadalmat. A viszontagságos út több mint két 
hónapig tartott. Tengeribetegség, kalózok, heves 
viharok, skorbut veszélyeztették az utasokat. A nő-
vérek júniusban New Orleansba érkeztek, ahol hat 
hétig pihentek, és ismerkedtek az új környezettel. 
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A csoport a Franklin nevű hajó segítségével uta-
zott tovább St. Louisba. Az ezer kilométeres, fá-
radtságos út negyven napig tartott. 

Mivel nem találtak a céljuknak megfelelő házat, 
szeptember elején a harminc kilométerre fekvő St. 
Charlesba költöztek. Helyük a hét szobás „Duquette 
Mansion” lett, amelyet Régis Szent Ferenc oltalmába 
ajánlottak. Az újonnan érkezett csapat nem tét-
lenkedett, már egy héttel később, 1818. szeptember 
18-án megnyitották az első ingyenes iskolát, ez volt 
Amerika első Sacré Coeur iskolája. Két hétre rá már 
megjöttek az első bentlakó diáklányok is, így in-
ternátus is nyílt. Egy évvel később Dubourg püs-
pök St. Louishoz közelebb, Florissantban talált he-
lyet a nővéreknek, ezért minden racionális érv 
ellenére a közösségnek oda kellett költöznie. Az is-
kolát ott is azonnal elindították, de a nővérek háza 
még nem készült el, így egy fűtetlen tanyára köl-
töztek három hónapra, ahol komoly nélkülözések 
közepette, de annál lelkesebben éltek. Karácsony-
ra tudtak beköltözni a rendházukba, az új kolostor 
első miséje az éjféli mise volt. A közösség itt gyö-
keret vert, és gyors fejlődésnek indult. Philippine 
nyughatatlan természete ekkor is megnyilvánult: 
írt Barat Magdolna Zsófiának, hogy szívesen men-
ne tovább Peruba. 1921 augusztusában Eugénie 
Audé egy novíciával a Mississippi partján fekvő, 
Grand Couteau-ba hajózott, hogy ott alapítsák meg 
a második közösséget, amely tovább fejlődött, s a 
tehetséges, fiatal Eugénie Audé újabb házat nyitott 
1825-ben Saint Michaelben. 

A helyzet minden szép eredmény ellenére sem 
volt problémamentes. Philippine eredeti vágya az 
volt, hogy a legszegényebbek közé, az indiánokhoz 
menjen. A közösségnek nem volt pénze, a sze-
génység megvalósult, de színtiszta francia, katoli-
kus közegbe került, ahol a helyi arisztokraták 
leányaival foglalkozott. Sőt érkezése után három év-
vel a rabszolgatartás is törvényessé vált, miután 
Missouri államot is az Unióhoz csatolták. A fran-
cia nővérek számára a rabszolgatartás értelmez-
hetetlen volt, de hamar szembesültek azzal, hogy 
vannak olyan házkörüli munkák, amelyeket „sza-
bad” emberek nem hajlandóak elvégezni, ezért 
szükség van a rabszolgák segítségére. A diákok csa-
ládjai ajándékoztak a közösségnek rabszolgákat, 
akikkel a nővérek jól bántak. Megpróbáltak in-
gyenes iskolát szervezni a rabszolgák gyerme-
keinek, de az amerikai társadalom ezt nem tette 
lehetővé. A nyelv is kihívás volt, Philippine alap-
szinten megtanult angolul, de folyékonyan nem be-
szélt. Elszigeteltségét fokozta, hogy a posta Euró-
pa és Amerika között igen nehézkes volt. Sok levél 
elveszett, és több hónapig tartott a levélváltás. Ez 
volt az oka, hogy sok szerzetesrend elvesztette a 
kapcsolatot az európai központjával, és függet-
len ként, új kongregációként folytatta munkáját az 
Újvilágban. 

Dubourg püspök arra bíztatta Philippine-t, hogy 
váljon le Barat Magdolna Zsófia vezetéséről, mert a 
döntések nehézkesen érkeznek Párizsból, és ez las-
sítja az amerikai munkát. Philippine egyik nagy eré-
nye, hogy hűséges maradt, és megőrizte a Társaság 
egységét még ilyen kommunikációs és kulturális ki-
hívások közepette is. Inkulturációs problémát jelentett 
az is, hogy a közösségben kar-szerzetesnők és segítő 
nővérek egyaránt voltak. Ezt a fajta megosztottsá-
got nem nézték jó szemmel az amerikaiak (akiknek 
rabszolgáik voltak), mert ők minden szabad embert 
egyenlőnek tartottak. Philippine szívósan védte 
ezt a tradíciót. A klauzúra megtartása is nehézséget 
okozott, a helyiek igényelték, hogy a lakóhelyükön 
látogassák a nővéreket. A Sacré Coeur nővérek is-
kolamodellje sem teljesen illett az amerikai felfogásba. 
Franciaországban minden fizetős, bentlakásos iskola 
mellett volt egy bejárós „szegényiskola”, amely jó 
színvonalú, ingyenes képzést adott. Ez nem felelt 
meg az amerikaiaknak. A gazdagabb réteg nem sze-
rette bentlakásos kollégiumba adni a gyerekeket, igé-
nyelték a családi közelséget, de a bejárós szegény-
iskolába szégyen lett volna járni. Ezért létre kellett 
hozni egy új iskolatípust, a bejárós fizetős iskolát is. 
A bentlakást sem a francia elvek szerint lehetett meg-
szervezni, a diákok gyakrabban hazamehettek, és a 
szülők sokkal jobban beleszóltak az oktatásba. A fran-
cia megközelítés az Amerikában bevett protestáns 
kisegyházakkal szemben is szigorú volt, azon kívül, 
hogy erős versenyszellem élt bennük: a nővérek az 
európai ellenreformációt képviselték, és eretnek sza-
kadároknak tartották a protestánsokat. De — térí-
tési szándékkal — felvettek protestáns gyerekeket 
is az iskolába. Tudat alatt magukkal hozták a szigorú 
janzenizmus lelki lenyomatát is. 

1823-ban Florissantba megérkeztek a jezsuiták, 
Charles Felix Van Quickenborne belga atya veze-
tésével. A nővérek igen jó néven vették a jezsuita 
közösség letelepedését, mert a Franciaországban 
megszokott támaszt tudták biztosítani számukra. 
Mivel mind a nővéreknek, mind a jezsuitáknak 
szívügyük volt a szegények segítése, 1825-ben in-
gyenes, bentlakásos iskolákat nyitottak az ősla-
kos indián lányoknak, illetve fiúknak. Csak két 
évig tud ták ezeket fenntartani, az indián gyerekek 
nem bírták a kollégiumot, illetve a hosszú tanórák 
nem kötötték le a figyelmüket, és ezért elszökdöstek. 

A Sacré Coeur által működtetett iskolák sike-
resek voltak, és a noviciátus létszáma is szépen gya-
rapodott, így már 1827-ben sor kerülhetett a ne-
gyedik ház megnyitására, mégpedig St. Louis ban. 
Philippine vezette az alapítást, amelyet egy ír be-
vándorló adománya tett lehetővé. Azzal a feltétellel 
ajándékozott házat és földet a Szent Szív Társa-
ságnak, hogy az iskolába 12 olyan árvát is felvesz -
nek, akiket ő vagy a lányai választanak ki. 

A közösség csak egy évet töltött St. Charlesban, 
de akkora hatást tett a helyiekre, hogy állandóan kér-
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ték visszatérésüket. Erre lehetőség is nyílt 1828-ban. 
Azonnal újra nyílt az iskola is. Közben La Four-
chéban is megtelepedett a közösség, de ez az ala-
pítás nem sikerült, hamar bezárták. A Társaság el-
képesztő ütemben növekedett. Tíz év alatt hat ház 
nyílt, a szerzetesnők száma több mint ötszörösére 
nőtt, ezen kívül erős utánpótlást ígért a huszonöt no-
vícia. 1840-ben érkezett meg Párizsból Elizabeth Ga-
litzine, aki az idősödő Philippine-t váltotta főnök-
női hivatalában. Ekkor érkezett el annak ideje, hogy 
Philippine 71 évesen, törékeny egészségi állapotban, 
de kövesse régi vágyát és elmenjen az indiánok közé. 

Az USA nemcsak a lehetőségek, hanem az el-
lentmondások országa is volt, büszke a szabadsá-
gon és egyenlőségen alapuló alkotmányára. Tárt ka-
rokkal fogadta a motivált európai bevándorlókat, 
s ezzel párhuzamosan a saját földjükön élő, őslakos 
indiánokat kitelepítették és rezervátumokba hur-
colták, hogy így kaphassanak helyet az újonnan ér-
kező telepesek. Több szerzetesrend a szegény, alul-
képzett, marginalizált indiánok mellé állt már a 17. 
századtól. A jezsuiták is több törzsnél voltak jelen, 
a potawatomi indiánoknál is, akik jórészt már ke-
resztények voltak. 1838 szeptemberében több mint 
nyolcszáz kisemmizett potawatomit kísértek ka-
tonák a „halálösvényen” Indiana államból Kansasba, 
egy rezervátumba. Útközben több mint negyvenen 
haltak meg. A jezsuiták velük voltak Sugar Creek-
ben, 1840-re már három templom épült a települé-
sen, és a jezsuiták fiúiskolát is nyitottak. Ide, a re-
zervátumba hívták a Sacré Coeur nővéreket, hogy 
foglalkozzanak a nőkkel és a lányokkal. 1841-ben 
Peter Verhaegen SJ vezetésével egy misszionárius 
csoportban három Sacré Coeur nővér társaságában 
Philippine is elment az indiánok közé. Megvalósult 
gyerekkori álma. A lányiskolát a nővérek július 15-
én nyitották meg, ötven tanulóval. Templomi ének-
kart szerveztek, négy nyelven (potawatomi, angol, 
francia, latin) énekeltek, a lányok kedvence Szűz Má-
ria litániája volt. Az olvasáson, íráson, hittanon kí-
vül mindenféle háztartási munkát is tanultak (szö-
vés, varrás, fonás, vajkészítés stb.). Olyan magas 
szintű képzést kaptak, mint bármilyen más isko-
lában. Mindezt úgy, hogy az állam egy dollárral sem 
támogatta a misszió és általában a katolikus okta-
tás működését. A nővérek gyakran a saját szájuk-
tól vonták meg a falatot, hogy a diákoknak jusson. 
A nővérek gyorsan megtanulták a helyi nyelvet. Phi-
lippine sajnos nem boldogult vele. Az indiánok így 
is nagyon tisztelték, és a következő nevet adták neki: 
„az asszony, aki folyton imádkozik” (Quah-Kah-Ka-
Num-Ad). Az egészsége csak egy évig engedte, 
hogy az indiánok között maradjon, 1842 júniusá-
ban Verhaegen atya visszakísérte Saint Charlesba. 
A Szent Szív Társaság az ezt követő években ter-
jedt el Amerikában, iskolák nyíltak Montrealban, 
Pennsylvaniában, Detroitban, New Yorkban. Phi-
lippine 1852. november 18-án hunyt el, s hű barátja, 

Verhaegen atya temette el. Halálakor így írtak róla: 
„Itt mindannyian úgy gondoljuk, hogy egy szen-
tet veszítettünk el. A papok, de legfőképp az érsek 
a legnagyobb csodálat hangján beszélnek róla. Ke-
rick érsek azt mondta, hogy nem ismert nála ne-
mesebb és erényesebb lelket. De Smet atya szerint 
már életében méltó volt a szentségre. Házaink Ame-
rikában mindent neki köszönhetnek.” 1940. május 
12-én boldoggá avatták, szentté avatására 1988. jú-
lius 3-án került sor Rómában. 

Philippine szentté avatásának nemcsak az volt az 
indoka, hogy átvitt egy szerzetesrendet egy másik 
kontinensre, iskolákat nyitott, Jézus Szívének sze-
retetét és az Eucharisztia tiszteletét terjesztette. Pél-
dája azért is különösen fontos, mert a szegények és 
a jogfosztottak mellé állt egészen konkrét példával, 
radikálisan. A rezervátumban együtt élt az indiá-
nokkal, osztozott a sorsukban, jelen volt az életük-
ben. Jézust vitte közéjük. Ez a társadalom számára 
is erős jelzés a peremre szorítottak, jogfosztottak, véd-
telenek érdekében. De számunkra az is példaérté-
kű lehet, ahogyan Philippine véghezvitte mindezt. 
Mind gazdagok, mind szegények között szolgált, 
mindenhova elvitte Jézus szeretetének felszabadí-
tó üzenetét, tekintet nélkül arra, hol van. Nem vagy-
vagy módon élt, hanem integráló volt a jelenléte. 
A szegényeknek szükségük van a gazdagokra, 
vallotta, mert tőlük kaphatnak segítséget, a gaz-
dagok nak viszont szükségük van a szegényekre, 
mert túlmutatnak az anyagi biztonság illúzióján, 
megmutatják az egyszerűség és a sebezhetőség út-
ját, amely Jézus felé visz. Philippine-t szíve a sze-
gények felé húzta, de hidakat épített, hogy azokon 
minél többen át tudjanak kelni. Lelkiségének köz-
pontja az Eucharisztia volt, az Élet Kenyere, amely 
egy teljesebb élet tápláléka. Hosszú órákat töltött az 
Eucharisztia előtt csendes szemlélődésben. Példája 
volt annak is, hogy egy Jézussal egyesült élet hogyan 
töretik meg és adatik másoknak. Amikor Ameriká-
ba került, teljesen más körülmények közé érkezett, 
mint amire számított, de ezt el tudta fogadni. Fiatal 
korától fogva teljesen beleadta magát abba, amit tett. 
Nem az életszentség volt a célja, hanem az, hogy Jé-
zus Szívének szeretetét megismertesse másokkal. 
Mindig a távoli horizontokat fürkészte, kereste az 
irányt a következő lépésekhez. Élete olyan volt, mint 
a mag, amelynek el kell halnia, hogy termést hoz-
zon. Odaadta magát, és százszoros termést hozott. 

TORNYA ERIKA 

ASZFALTOZOTT JÉZUS-ÚT 
A chicagói indián közösség  
és a keresztény egyházak kapcsolata  
a 20. században 

1862. december 26-án a minnesotai Mankatóban haj-
tották végre az Egyesült Államok legnagyobb tö-
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