monata revuo
fondita en iaro
1903
oficiala organo
de I.K.U.E.
INTERNACIA KATOLIKA
UNUIĜO ESPERANTISTA

infernacia kafolika
unuiĝo esperanfisfa
fondita en 1910
honora prezidanto:
pastro A. Beckers

Centra Oficejo
CH-9106 Zŭrchersmŭhle - Urnasch
Svislando

Oliciala Revuo
Espero Katolika
(Fondita en 1903)
Redaktoro:
P. Felice Ruaro
37010 Costermano (Vr)
Italujo

Prezidanto:
P. Ferdinando Longoni
I - 20051 Limbiate (I)
Italujo
Vic-Prezidanto:
Vigar Norman W.
28 Franklands Drive
Addlestone - Surrey
Anglujo

Konsilantoj:
Casanoves P. Manuel (Hispanujo)
Biedulski P. Czestavv (Pollando)
Kondor D-ro J. (Germanujo)
Perko D-ro Klaus (Aŭstrujo)
Marmou Frato Rene (Francujo)
Mudrak W alter (Aŭstrujo)
Goude P.J. (Francujo)

Sekretario:
Franco Galbusera
Vicolo Ghiacciaia 6
37100 Verona
Italujo
Kasisto:
Paul Scherer - Graber
CH - 6020 Emmenbrŭcke (LU)
Erslenstr. 58
Svislando

A h n n lr n b S n

Z\1>

JARKOLEKTO 72 N. £54_________E.K._______ MARTO 1975 N. 3

A L DIO

Al Vi mi preĝis nur per la racio,
kaj sole kiam premis min dolor’...
Pro tio ja mi sentis Vin, ho Dio,
en la senfina spaco - ie for!
Sed venis la mistera hor’ benita:
post pentofaroj, suferad’ kaj plor’,
de Vi animo mia absolvita
eksentis Vin profunde en la kor’.
Per ĝoja himno nun al Vi kantata,
kun dankoplena am’ mi gloras Vin.
En 1’eterneco, mia kor’ beata
adoros kaj admiros Vin sen fin’.
Simeon M. SIMEONOV
SOFIA, Bulgario

La Estraro de IKUE kaj la Redakcio de
E.K. bondeziras al ĉiuj gelegantoj feliĉan kaj benoriĉan Paskon.
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AVERTOJ

1. Sendu vian aliĝon al la Kongreso de IKUE al P. Giacinto Jacobitti
(Piazza Santa Maria Maggiore 8 - ROMA). Li skribis: «La IKUE-kongreso, kiu malfermiĝos je la 11-a de aŭgusto, havos sian indan sidejon en
la granda, moderna instituto Domus Pacis, kiu povas akcepti preskaŭ
1000 personojn.
Ni luis ĉambrojn plejparte dulitajn, kaj dudek unulitajn, por 200 personoj. Tiel por la unuaj 200 ni povas garantii en tiu domo la plej komfortan
gastadon. La eventualaj aliaj devos esti aranĝitaj diversmaniere. Sed la
romaj samideanoj estas pretaj helpi malavare por trovi al ĉiu bonan aranĝon. Adreso de la Instituto estas: Domus Pacis, Via Torre Rossa 4 00165 Roma. Oni atingas ĝin de la stacidoma Piazza della Repubblica
per aŭtobuso 64, ĝis Largo Tassoni (apud la rivero), kaj tra Via ( = vojo)
dei Cimatori (maldekstre) ĉe Largo dei Fiorentini, per aŭtobuso 98, kiu
haltas vidalvide de «Domus Pacis». Ni publikigos la programon baldaŭ.
Jam oni scias, ke la 15-an de aŭgusto vespere ni partoprenos en la Meso
de la Pajo, dum kiu Paŭlo VI alparolos la pilgrimantojn, en la baziliko
Santa Maria Maggiore.
Estas jam pretaj nova esperanta preĝareto, artaj bildkartoj kun esperanta
teksto ktp.
Nombro de la aliĝintoj ĝis februaro: 150.
2. Se vi ne sendis vian abonkotizon por Espero Katolika, bonvolu sendi
ĝin tuj al via landa reprezentanto aŭ al la kasisto. Abonkotizo 1975:
15 sv. frankoj aŭ egalvaloro.
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3. Por ŝanĝoj de adresoj skribu al la sekretario, kiu havas la liston de
la membroj kaj elsendas la revuon.
Artikolojn sendu rekte al la redaktoro.
4. Nova adreso de LIBRO - SERVO de IKUE:
S-ino L. de Jong-Roobeek, Zijde 154, BOSKOP, Nederlando.

Televidaj spektakloj en la katakomboj
Visitantoj de Romo ne preterlasas, laŭeble, rigardadon de la katakomboj,
almenaŭ de la ĉefaj: kristana kredo tie miksiĝas al turisma scivolemo.
Okaze de la sankta jaro oni klopodis proponi pli komfortan kaj ĝuindan
viziton de la katakomboj je la nomo de Sankta Sebastiano. Antaŭ kelkaj
monatoj estis inaŭgurita nova televida instalaĵo, je fermita cirkvito, kiu
funkcias per koloraj vidkasetoj en ses lingvoj.
Antaŭ ol malsupreniri en la katakombojn, la vizitantoj ĉeestas televidan
programon, kiu daŭras 13 minutojn kaj liveras historiajn informojn. Tio
havas, en la intencoj de la franciskanaj gardantoj, alian celon: nome izoli
dummomente la vizitantojn de la surstrata bruo kaj ilin disponigi al la
kontakto kun la mistero.
Dum la vizito aparatoj dissendas notojn de gregoria kanto aŭ orgenajn
komponaĵojn de grandaj muzikistoj. En ĉi tiu sugestia kadro la irado
laŭlonge de la tomboj, kiuj siatempe enhavis la korpojn de la prakristanoj,
la vido de la kristanaj simboloj (fiŝo, pavo, cervo, palmobranĉo, bona paŝtisto...) kaj la antikvegaj murskribaĵoj fariĝas tre stimulaj por la spirito.
La instalaĵo entenas 4 kolorajn televidaparatojn kaj reĝisoran ĉambron,
kie situas 4 bildregistriloj, monitoro kaj sonreguliga aparato. La bildregistriloj funkciigas la televidilojn, kiuj troviĝas en la plej interesa parto de
la katakomboj, en la tielnomata «cambro de la sarkofagoj». La 4 televidaparatoj povas funkcii samtempe, sinkronizite, sed plej ofte oni utiligas
ilin dise, en diversaj lingvoj, tiel ke samtempe povos ĉeesti la programon
plurlingvaj vizitantoj, ĝis 300 personoj.
La monitoro ebligas kontroli, de la reĝisora ĉambro, la iradon de la vizitantoj tra la tuneloj.
Ankaŭ tekniko, do, povas helpi al la vojoj de la spirito.
D-ro Antonio De Salvo
redaktoro de Radio Roma - Esperanto
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SANKTA JARO KAJ EKUMENISMO
Repaciĝo estas la temo de la Sankta Jubilea Jaro: repaciĝo kun Dio, kun la membroj
de la familio, kun aliaj familioj, kun tiuj, kiuj laboras kun ni, kun malamikoj, kun
alireligianoj...
En la Sankta Jaro 1950 vidvino, kiu estis ĵurinta venĝi la murdon de sia edzo, serĉis konsolon en Romo kaj jen en la baziliko «Santa Maria Maggiore» ŝi vidis neatendite la viron, kiu mortigis ŝian edzon. Ili regardis sin reciproke, poste li surgenuis kaj kisis ŝian manon; kune ili preĝis kaj la malbonaj deziroj malaperis.
La katolikoj volas repaciĝi kun nekatolikoj, la kristanoj kun nekristanoj. Tial apartenas al la komitato pri la Sankta Jaro kvar nekatolikoj kiel observantoj (metodisto,
luterano, ortodoksulo kaj valdano). La komitato konsultas kelkfoje ankaŭ judajn
rabenojn. Por substreki la kredon je la sama Dio miksa grupo da katolikoj kaj
judoj pilgrimos de Novjorko al Romo kaj poste al Jerusalemo. Katolika teologo
diris: «Dank’ al Dio, jam ĉesis krucaj militoj kaj Inkviziciaj tribunaloj».
G. Gaskill

★
VATIKANA RADIO
Kiel ni publikigis, la dissendoj estas en 32 lingvoj, sed la ĝenerala programo estas
en 7 lingvoj: respektive itala (19.30), pola (20.30), franca (20.45), germana (21.30),
angla (21.45), portugala (22.15) kaj Hispana (22.30). Ondlongoj m. 196, 49 kaj 41.
Speciala Numero 698 3555 por la Sankta Jaro donas raportojn en 5 lingvoj: itala,
franca, angla, hispana kaj germana: ĉiun labortagon je la horoj 8.000 kaj 13.00.
Sankta Meso kaj Rozario okazas ĉiutage resp. je la horoj 7.30 kaj 21.00.
Ni atentigas, ke en la Paskofesto la Vatikana Radio dissendas la Meson de la Papo
je la horo 11.00; tagmeze la Paskan Mesaĝon, la Apostolan Benon «Urbi et Orbi»
kaj salutojn en diversaj lingvoj.
★

RADIO ROMA - ESPERANTO
Adreso: C.P. 320. 1-001000 Roma (Italio).
Redaktoro: D-ro Antonio De Salvo, v. Clelia 88, 1-00182 ROMA.
La programo okazas ĉiun dimanĉon de la 21-a ĝis 21,20 laŭ mezeŭropa tempo, sur
ondlongoj 41,15 (kilohercoj 7280), 41,24 (7275) kaj 49,92 (6010). La programo
temas pri «Novaĵoj el Italujo», «Kuriero de Esperanto» kaj «Leterkesto».
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El Rimino (Italujo)
»
skribas p. Albino Ciccanti
Karaj polaj geSamideanoj kaj geFratoj en Kristo,
koran saluton al vi ĉiuj: pacon kaj bonon.

Post mia ĵus pasinta monata prelegvojaĝo tra Pollando mi volonte skribus
iongajn dankleterojn kiel meritas ĉiu el vi, kiuj tiom afable, sincere kaj
malavare helpis, akompanis, gastigis min. Bedaŭrinde, ne povante tion
fari, jen multobligita, komuna letero per kiu mi sincere dankas kaj memoras ĉiujn kiujn mi renkontis dum mia neforgesebla restado en via
ŝatata Lando.
Ekde mia seminaria tempo mi, renkontinte polajn soldatojn, revis viziti

Pastro Ciccanti en Niepokalanow dum la E-Simpozio.
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iam vian noblan Patrujon. Tuj mi interesiĝis pri la historio kaj geografia
situo de Pollando en Eŭropo. Aparte impresis min la pieca sinteno de la
soldatoj ne nur dum la liturgiaj ceremonioj kun belaj kantoj kaj deklamitaj preĝoj, sed ankaŭ dum privataj vizitoj kaj silentaj restadoi en preĝejo dum la tago.
En la lastaj jaroj kelkaj polaj geSamideanoj, aŭdinte kaj leginte pri miaj
prelegvojaĝoj tra la mondo, prave rimarkigis al mi, ke ankaŭ tra Pollando
mi devus vojaĝi, des pli, ke ĝi kiel katolika lando donus al mi pli da
eblecoj utiligi Esperanton rekte por religiaj celoj.
Mi pripensis la aferon, rezignis aliajn malpli gravajn invitojn kaj decidis
prelegvojaĝi en Pollando tuj post la itala esperantokongreso okazinta
meze de septembro en Verono. Oni diris al mi, ke mi tute ne atendu
la saman bruon en la gazetaro, radio kaj televido kiel en aliaj landoj
precipe en Skandinavio kie dum du monatoj oni intervjuis min ĉirkaŭ
50 fojojn ofte kun grandaj fotoj kaj dikliteraj slogantitoloj. Oni donis al
mi utilajn konsilojn kaj samtempe oni aŭskultis la miajn. Tamen kelkfoje
mi demandis al mi: «ĉu mia vizito estos utila, ĉu vere mi trovos kapablajn helpantojn?...». Sed ĉiuj duboj pri efika laboro per kontaktoj, prelegoj (eĉ intervjuoj, kvankam malmultaj), pri la plena utiligo de mia
ĉeesto en la diversaj urboj tute malaperis ekde la unuaj horoj de mia
alveno al Katowice kaj Zabrze la 27an de septembro.
Jam la postan tagon, post vizito ĉe redaktejo en Katowice, mi estis en
Krakovo kie vespere mi havis okazon paroli al la estraro de la regiona
klubo de katolikaj intelektuloj, ĉe kiu ekzistas esperantosekcio. Kortuŝa
kaj tre interesa estis por mi la vizito en Nova Huta dimanĉe la 29an.
Post la evangelio oni donis al mi la eblecon paroli ĉe la mikrofono antaŭ
multenombraj partoprenantoj en la S. Meso celebrata sub-ĉiele apud la
fama nova preĝejo ankoraŭ en konstruo sed baldaŭ preta. Vespere de la
sama tago en Krakovo S. Meso en esperanto kaj kunveno de la loka
grupo. Sekvis intensa laboro en la sekvantaj tagoj en Tarnovo, Premiŝlo,
faroslavo kaj ĉirkaŭaĵoj. Estis en unu el ĉi tiuj tagoj rekorda taksivojaĝo...
pli ol 500 km, de matene ĝis malfrue vespere! Koran dankon al la malavara prizorganto. Rimarkinda estas la duobla prelego ĉe la porpastra
seminario en Tarnovo: unu por la misiista grupo kaj la alia por ĉiuj en
granda salono kun diapozitivoj pri Asizo kaj Romo, kvazaŭ ekumena
vojo prepare al la Sankta Jubilea Jaro 1975. Denove en Krakovo por
intertempe planitaj kontaktoj kaj vizitoj.
La 4an de oktobro vespere en Nova Huta kunveno de la loka grupo kaj
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S. Meso en esperanto. La 5an, de Krakovo al Varsovio. Dum unu semajno
ĉiutage mi havis tre interesan programon: de S. Meso en esperanto ĝis
teatra vespero (kun surprizeto, danke al la interpreto de la nobla akompananto), utilaj kontaktoj ĉe kulturaj kaj religiaj grupoj, interesaj vizitoj
tra la urbo ĝis la tombo de Zamenhof kaj varmaj hejmoj de gastemaj geSamideanoj. Kiu diris al mi, ke eble en Pollando mi manĝos malbone?
Efektive kelkfoje, kiel ĉie tra la mondo, tiel okazis, sed certe tiu persono
ne havis mian ŝancon vespermanĝi ĉe Irena kaj Eva! Estas sabate la 12an
de oktobro, mi flugas de Varsovio al Vroclavo. Karaj geamikoj atendas
min ĉe la flughaveno. Dankon pro la ŝatata surprizeto de la duobla floro!
Bedaŭrinde la restado ĉi tie estas tro mallonga. Rapida vizito tra la urbo
dimanĉe matene, S. Meso en esperanto kaj kunveno posttagmeze. Jam lunde mi reflugas al Varsovio ĉar por marde matene estas fiksitaj renkontiĝoj
ĉe la Katolika Akademio, la sekretario de la ekumena organizo, la direkcio de la klubo de katolikaj intelektuloj kaj la itala ambasadejo. La tempo
flugas. La 16an al Lublino. Jam vespere prelego ĉe la loka esperantoklubo. La postan tagon al Siedlce.
Kontakto kun la loka Espiskopo, prelego kun diapozitivoj pri Asizo kaj
Romo en la Seminario. Komuna ekskurso al Rimino kaj San Marino (per
diapozitivoj!). Konversacio pri mia misio tra la mondo. Denove al Lublino por unu intensa labortago: prelego en ŝtata mezgrada lernejo dum
geografia leciono kun diapozitivoj, pianludo, konversacio, invito al kunlaboro kun aliaj studentoj tra la mondo en la kadro de UNESCO-agado.
Prelego en la Katolika Universitato (ekumena sekcio); prelego ĉe monakinoj; prelego ĉe studenta klubo. Laciga sed certe fruktodona labortago.
Estas jam la 19a de otobro. Reveno al Varsovio kaj daŭrigo al Lodzo:
S. Meso en esperanto sabate vespere kaj kunveno de la loka grupo. La
postan tagon dimanĉe, post dua Meso en esperanto, kun kelkaj Lodzaj
geSamideanoj oni vojaĝas al Niepokalanow, al la «Esperanta Simpozio»
honore al beata p. M. Kolbe. Bonega ideo, plena sukceso. Multajn gratulojn al la fervoraj, sindonemaj organizantoj kaj gastigantoj. Nur la partoprenintoj scias pri la etoso tie travivita samtempe gaja kaj serioza, spirite ĝoja, amika kaj frata pli ol simple samideana. Ni sincere danku la
Sinjoron pro tia eksterordinara graco. De Niepokalanow denove al Lublino por la inaŭguro de la Esperanto-biblioteko ĉe la Katolika Universitato. Vere grava okazintaĵo, tre bone organizita, kun la partopreno de du
Episkopoj, pastroj, katolikaj laikoj, kelkaj eksterlandaj Esperantistoj, inter kiuj la ĉefpreleganto Sac. F. Longoni, prezidanto de IKUE. Tuj antaŭ
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la inaŭguro, solena kuncelebro en esperanto en la preĝejo de la Kapucenoj plenplena de fideluloj. Restis iom da tempo antaŭtagmeze por aparta
vizito ĉe la loka Episkopo, tute konkerita nun la nia movado, vizitoj
tra la urbo kaj en Majdanek. La 25an, de Lublino al Varsovio kun Sac.
Duilio Magnani por daŭrigi kune la vojaĝon al Rimino tra Vieno. En
Varsovio, halto por intervjuo ĉe «pola radio». Ni diru duobla intervjuo,
ĉar temas pri intervjuo en esperanto prizorgita de la fama redaktoro S.ano
Andrzej Pettyn kaj en itala lingvo aranĝita de redaktorino Krystyna Haiman por la rubriko «panoramo de religia vivo».
Oni dialogis kun mi kaj Sac. Magnani pri niaj impresoj en Pollando rilate
precipe la vivon de la Eklezio. Sabate la 26an do okt., malfrue vespere,
en Rimino.
Jes, urĝaj taskoj malpermesis al mi pli longe resti en Pollando. Cetere,
tute ne sufiĉus la du aliaj semajnoj antaŭviditaj por kompletigi la viziton
ĉe la esperantogrupoj en la nordaj urboj. Do, pli bone reveni al Pollando
por alia monato post unu aŭ du jaroj, harmonie kun mia intensa laboro
tra diversaj landoj. Atendas min en la proksima estonto Benelukso, Finnlando (someraj universitataj kursoj en Turku kaj Jyvaskyla; internacia
esperanto-tendaro en Vaaksy), Japanujo kaj Sudameriko!
Karaj polaj geAmikoj, nur skize mi povis ĉi tie raporti pri mia vojaĝo
tra Pollando (intence ne menciante nomojn) sed temas pri unua parto;
eble post la dua vizito mi pli longe priskribos miajn impresojn.
Sendube, sekve de ambaŭflanka pli bona konatiĝo oni planos estonte eĉ
pli intensan programon por plene utiligi mian ĉeeston en la vizitotaj urboj,
tiel, ke dum mallonga tempo oni povos estigi multajn valorajn kontaktojn
je diversaj niveloj, kategorioj, grupoj.
Kaj nun, jen grava informo por ĉiuj polaj pastroj esperantistaj kaj kelkaj
katolikaj laikoj plej proksimaj al nia movado, kiuj intencas venontjare
partopreni la IKUE-kongreson en Romo. Mi kaj Sac. D. Magnani longe
parolis kun nia estimata Episkopo Emilio Biancheri pri nia vizito en Pollando, pri la kongreso en Romo, pri eventuala frata renkontiĝo en Rimino
inter polaj kaj diocezaj Sacerdotoj, pri malfacilaĵoj kaj rimedoj por tion
faciligi kaj okazigi, ktp. Pro tio, mi konsilas al ĉiu, kiu intencas iri al
Romo kaj tuj poste veni al Rimino, sin anoncu kiel eble plej baldaŭ al:
Don Luilio Magnani - Via C. Zavagli 73 - 47037 RIMINI (Italujo).
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Oni havigos «invitilon» por faciligi la formalaĵojn ĉe la koncernaj instancoj en via lando. Do, bonvenon al Romo kaj Rimino okaze de la eksterordinara 35a IKUE-kongreso en la kadro de la Sankta Jubilea Jaro 1975.
Rimino, en novembro 1974
Frate en Kristo
via p. Albino Ciccanti ofm
Vc. S. Bernardino 26
47037 RIMINI (Italujo)
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Ni elektis, inter la multaj fotoj, du signifajn: la unua montras Patron Ciccanti en
Niepokalanow dum la Simpozio. Kun li estas pastroj Longoni, Paruzel kaj Ruaro.
Memkompreneble li ne estis ĉiam aŭskultanto, ĉar ofte li tentis kaj kelkfoje li
sukcesis rakonti.
La dua foto montras la popularecon de la fluganta kapuceno, pri kiu raportis multaj
ĵurnaloj. Ekz. itala ĵurnalo tiel titolas intervjuon kun li: «Patro Aviostop portas
la pacon per Esperanto»; germana ĵurnalo: «Franciskano flugas tra la mondo senpage»; norvega ĵurnalo: «Esperanto - misionisto in Norrkoping», ktp.
Ni gratulas la senlacan patron kaj bondeziras al li sukcesplenan agadon por la Dia
Regno.
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EL A U S T R U JO
1.

1200 jara jubileo de la katedralo de Salzburg.

S-ro Walter Mudrak komunikis, ke antaŭ malmultaj monatoj okazis grandaj festoj
en Salzburg okaze de la 1200 jara jubileo de la katedralo. Li citis tri jarnombrojn:
774 (fond-jaro), 1628 (konsekro de nov-konstruita templo), 1959 (rekonsekro post
la perbomba destruo dum la militoj). Niaj IKUE-anoj bone memoras, ke tiu estis la
katedralo de Lia Episkopa Moŝto Mons. Eduard Macheiner, esperantisto kaj tiama
revizianto de la liturgiaj tekstoj en Esperanto, kiu forpasis en la julio 1972.

2.

Kristana - Juda renkonto.

La renkonto okazis fme de julio 1972 (sed ankaŭ nun utilas memorigi ĝin) en konekso kun la inaŭguro de la monumento «Jŭdische Passion» ( = juda pasiono,
juda suferado), kreita de la germana skulptistino Yrsa von Leistner kaj starigita
en la katolika pac-preĝejo je Sankta Elizabeto, Salzburg, laŭ instigo de ĝia parofiestro kanoniko F. Wesenauer (Esperanto-amiko).
Aldone estu menciate, ke ne estis eble ricevi je dispcno konvenan lokon por starigo
de la monumento; tial la paroĥestro dediĉis lokon en la nomita preĝejo. Ĉe la inaŭguro ĉeestis ankaŭ kaj diris profundsencajn voriojn de memoro kaj kunsento D-ro
Stefan Laszlo, Eisenstadt, kvazaŭ anstataŭe por la episkoparo de Aŭstrujo.
Samtage post-tagmeze estis impona manifestacio en la granda aŭlo de la universitato.
La prefekto de la Kongregacio pri la Kredo, kard. Seper, estis espriminta sian simpation per speciala letero.
Kun dolorsento memoris la prezidanto de la juda koordina komitato, dipl. kom.
Otto Herz, pri la mortinta ĉefepiskopo D-ro E. Macheiner, kiu estis varma akcelanto de la kristan-juda kunlaboro. Pri la temo «La kristano antaŭ la fenomeno de la
antisemitismo» parolis vere signife la prezidanto de la kristana koordina komitato,
D-ro Kurt Schubert, profesoro pri judaistiko.
W. Mudrak

=1

La 9-an de novembro 1974 mortis en Steinkirchen (Aŭstrujo) Patro Norbert Schachinger O.S.B., 77 jara.
Li sacerdotiĝis en 1924 kaj lernis Esperanton ĉe nia E-pioniro en Salzburg, pastro d-ro Franz Christanell.
Li fondis kongregacion de sinjorinoj, helpantinoj en parokaj kaj sacerdotaj domoj kiel branĉon de la Benediktana
familio: ĝi havas nun pli ol 200 animojn en kelkaj landoj
de Eŭropo kaj en Argentino. Ni konsideru lian modelan
ekzemplon kaj memoru lin en niaj preĝoj.
W. Mudrak
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Malnovaj vortoi memorindaj
Per tiu ĉi titolo antaŭ kelkaj monatoj la bulteno «Universala Ligo por
mondpaco kaj mondfederacio» rememorigas malnovan alvokon ĉiam aktualan de la julio 1945, represante ĝies parton.
Por niaj legantoj ni elĉerpas kelkajn vortojn:
«Finiĝis la dua mondmilito, granda sinmortiga pruvo de la civilizita homaro. Gi ne tute sukcesis, ĉar apud la nekalkulebla nombro da kadavroj
restis ankoraŭ postvivantoj: milionoj da vidvinoj, orfoj, kripluloj kaj
malsanuloj, milionoj da senhejmuloj kaj malsatantoj.
Kiam sekvos la tria pruvo? Verŝajne ĝi estos plensukcesa, ĉar la moderna
tekniko zorgos pri tio, ke niaj urboj kun ĉiuj produktaĵoj de nia kulturo
estu forbalataj de la tersurfaco, kaj ke ĉiuj estu kiel ratoj ekstermataj.
Ĉu por tia sorto naskis nin niaj patrinoj? Ĉu al tia estonteco ni edukas
niajn infanojn?
Ni havas ankoraŭ urbojn detrueblajn, ni havas ankoraŭ homojn forbuĉeblajn. Cu savi ilin aŭ lasi ilin perei? Ĉu esti aŭ ne esti? Kiel terure
aktuala fariĝis por ni ĉiuj la klasika demando!
La milito estas finita, sed la horizonto ne estas sennuba. Novaj katastrofoj daŭras minaci, se ni ne trovas rimedojn por sekurigi la fine atingitan,
tre kare pagitan pacon.
Garantion de daŭra kaj justa paco ni havos nur en tutmonda federacio
de demokrate regataj popoloj, organizita laŭ la principoj de persona libereco, nacia egalrajteco, socia justeco, organizita mond-ekonomio kaj solidareca lunlaboro».

EL P O LLA N D O
VARSOVIAJ SAMIDEANOJ ARANĜIS ESPERANTISTAN OBLATON,
ckazintan la 21-an de decembro pj. — post S. Meso — en paroka domo de la preĝejo de S. Aleksandro.
LA UNUA ĈIJARA DISERVO EN ESPERANTO
por Dia beno por nia peresperanta laboro, estis solene celebrata la 5-an de januaro
kj. en la s.m. preĝejo en Varsovio de lia Ekscelenco Episkopo W. Miziolek, akom-
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pane de esperantistaj sacerdotoj venintaj el ekster de Varsovio. La solenaĵon —
celebratan malferme do dulingve — partoprenis kelkaj centoj da kredantoj; kantis
esperantlingva koruso. Post la S. Meso okazis multnombra kunveno esperantista
en la paroka domo.
EN LA VARSOVIA KLUBO DE INTELEKTULOJ KATOLIKOJ
la 15-an de januaro kj., kadre de la Ekumena Sekcio de la Klubo, Episkopo W.
Miziolek prelegis pri «Aktuala situacio en la Eklezio», menciante favore la peresperantan agadon.
LA CENTRA EKUMENA DISERVO DUM LA SEMAJNO DE PREĜADO POR
UNUICO DE LA KRISTANOJ
okazis la 19-an de januaro en la preĝejo de S. Aleksandro en Varsovio. La ĉefcelebranto estis lia Ekscelenco J. Modzelewski. La S. Meson partoprenis sekretario
de la Pola Ekumena Konsilantaro de Kristanaj Eklezioj sac. mag. Z. Pawlik kaj
reprezentantoj de pluraj kristanaj konfesioj inter ili estis kelkaj uzantaj Esperanton.
W. Tomaszewski
★

MUZILO ANTAŬ POLA TELEVIDO
Ni informas kun plezuro nian EK-legantaron, ke 14-an de XI.74 de la horo 18 ĝis
18,30, la Pola Televido prezentis, kiel skribis la gazetaro: «revelacian, eksterordinaran metodon legi kaj ludi notojn», verkitan de nia samideano prof. H. Paruzel.
Tiu metodo, kiel sciate portas la esperantan nomon Muzilo. Estas la Pola MuzikInstituto-LIM-kiu organizis la programon kun apogo de la Ministerio pri Klerigo
kaj Edukado, kaj de la Ministerio pri Kulturo kaj Arto. La Aŭtoro pro siaj atingoj sur esperanta kaj muzika kampoj ricevis ĉijare la ŝtatan distingan «Kavaliran
Krucon» - Ordeno por Pollanda Renesanco. Nia EK-Redakcio gratulas sian Kunlaboranton.
Por tiuj de niaj Legantoj, kiuj volus legi la belan Kristnaskan Kanton kaj ludi ĝin
sur sia klavinstrumento ni ripctas, ke Muzilo estas la nomo de 5 nigraj klavcj:
M-U-Z-I-L, ke la centra «co» troviĝas inter la du klefoj, kiuj simbolas la du manojn,
sekve «co» estas sub la mallonga liniparo kaj Mo-sur la unua linieto de la liniparo.
Du notoj Fo kaj Ho diferencas rilate al ciuj aliaj.
Paca nokt’
Se vi deziras, ke vialanda Televido mcntiu la Muzilo-sistemon bv. sendi al ĝia
Direkcio leteron menciante pri la «nova» notskribo, aldonante la adreson de la:
Pola Televido, P-02625 Warszawa, str. Woronicza 17.
W. Tomo
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Vento por nia muelilo
MONDLINGVO NECESAS

Kiam oni ne komprenas la lingvon, povas okazi grandegaj malfacilaĵoj. Ni donas
kelkajn ekzemplojn.
1. Anglo pro subita malfunkcio de sia aŭtomobilo en Germanujo, havis grandajn
malfacilaĵojn. Li rakontis: «Mi perdis multe da tempo telefonante de publika kiosko, kie la instrukcioj estis redaktitaj en germana lingvo, kiun mi ne scipovas. Mi
estus perdita sen la helpo de bonvola oficisto en apuda kampadejo».
2. Aŭstralia samideano partoprenis la IKUE-kongreson 1962 en Romo. Iun tagon
li forgesis sian monujon sub la lita kuseno. Post kelkaj horoj li serĉis sian monujon
kaj kun dolora surprizo ne trovis ĝin. Estis por li terure timi, ke li perdis sian
monon. Subite ekbrilis en lia kapo espero: eble la monujo estis en lia dormoĉambro.
Li kuris supren, serĉis sub la kapkuseno kaj jen: la monujo estis tie kun la tuta
mono. Li volis rekompenci la ĉambristinon pro ŝia honesteco, sed kun granda lia
surprizo ŝi kriis, ke ŝi havas edzon kaj ne bezonas aliajn virojn. Evidente la virino
miskomprenis la vortojn, kiujn li estis balbutinta en neklara itala lingvo.
La esperantisto ruĝiĝis, sed volis klarigi la aferon. Li metis la monujon sub la kusenon, eltiris ĝin farante geston de ĝojo. Fine ŝi komprenis, rideto ekbrilis sur ŝiaj
lipoj: ŝi akceptis la rekompencon.
3. La ĵurnalo «The Sunday Times» raportis: «Kiam la Orienta Militisto, posedaĵo de hongkonkguloj, fajrdetruiĝis proksime al la florida marmordo en 1972,
usona enketo malkovris, ke la ŝipo, konstruita en Germanujo, portis kontraŭincendian ekipaĵon kun instrukcioj en la angla kaj germana, kiujn la ĉina maristaro ne
povis kompreni».
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Tiu korpo, kiu povis esti krucumata, fariĝis sendolora; tiu korpo,
kiu povis morti, fariĝis nemortema; tiu korpo, kiu povis ricevi vundojn, fariĝis nevundebla.
S. Leo
Nia Savanto suferis la morton por forpreni de ni la timon de la
morto kaj releviĝis por doni al ni la esperon pri la reviviĝo.
S. Gregorio
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SKURGADO
DE KRISTO
En la tempo de Kristo oni skurĝadis laŭ la juda kaj roma preskriboj.
Judoj nomis sian skurĝadon pera morto. Decidon pri la kulpeco de akuzito kaj pri la graveco de la puno verdiktis juda tribunalo, kiu estis justica
organo konsistanta el pluraj juĝistoj.
Palestina preskribo formale kaj aŭtoritate ordonis ektuŝegi ĉiun akuziton
ĝis tridek naŭ batoj per vipo. Ekzekuciisto per skurĝo batis dektrifoje:
ŝultron, brakojn kaj femurojn al akuzito. Oni ne skurĝadis krimulojn,
kiuj estis mortkondamnitaj de verdikto de juda tribunalo. La juda leĝo —
Mithah Arikhta-----kondamnitojn al morto ne ordonis punbati.
La roma skurĝado, kiun ekzekuciis militistoj, tiel nomataj liktoroj (lictores), estis pli dolora kaj terura kompare kun la juda. Knuto nomata flagellum kun pecoj de metalo estis ekzekuciilo. Preskriboj ne difinis la
nombron de la batoj per flagellum kaj ne klarigis al kiuj partoj de la
korpo oni povas bati. Tiel oni batis al diversaj partoj de la korpo. Ofte
malliberulo pro vundoj dum skurĝado perdadis la konscion. Estas konataj kazoj de la morto dum batado.
Kriston, kiu estis kondamnita al ĉi-tiu puno per la verdikto de roma prokuratoro de Judeo Pilato, oni batis rommaniere pere de terura flagellum.
Oni alkondukis Lin al la kolono, senvestigis, alligis al kolono. Jam unuaj
ektuŝegoj kaŭzis sangelfluon hemoragion, kiu formis abundajn sangobluaĵojn. La sangobluaĵo ekestas en la subhaŭta histo kaj en la internaj
organoj pro la krevo de sangaj angioj kaj pro la trairo de la sango al
histoj.
Krevo de sangaj angioj ekestas en la kazo de ektuŝegoj, falegoj, rompegoj,
ktp. E1 krevita angio abunde elfluas sango. Dum la skurĝado de Kristo
46

ekestis multaj sangaj elfluaĵoj en la subhaŭta histo kaj en la muskoloj.
Murdantoj ĉesis, Kristo ege suferis: dolora tremo plifortiĝis, ĝis la tuta
korpo tremis pro paroksismo de turmento.

★

Dornokronado de kristo
Torturoj de mallibera Kristo ne finiĝis. Antaŭ la krucumado Li devis
suferigi ankoraŭ pro dornokronado kaj portado de peza patibulum. Murdistoj ne ĉesis torturi Lian korpon jam ege turmentitan. Jen ĉirkaŭ Jeruzalemo kreskis dorno latine nomata «paliurus aculeatus», kiun oni uzis
pri fajrigo. Militistoj kunpleksis kronon similan al roma ĉapo, nomatan
«pileus». Oni kronis la kapon de Jesuo vundante dolorige la haŭton de
la kranio. Ĉar, kaŭze de faloj de Kristo sub krucon patibulum dum vojo
al Kalvario, la dorno estas malrektigita en la vundoj faritaj de ĝi, la vundoj misformiĝis kaj ĉe la vundrandoj ekestis pluaj etaj distranĉoj kaj
abunde sangadis. Eble la dorna krono surmetita kun la granda forto,
kaŭzis la kontuzon de kranioostoj.
Kristo perdis multe da sango en Getsemano (hematidrozo), dum la skurĝado kaj dornokronado. Homo havas ĉirkaŭ 5-6 litrojn da sango. Sangelfluo kiu kaŭzas la morton de homo, ekestas tiam, kiam organismo subite
perdas la sangon en la kvanto netorerebla por la homo.
Elfluo de 2 litrojn da sango kaŭzas morton, kiun akompanas: hipooksigenado kaj difekto de la koro (cor vacuum). Malpli abunda sangelfluo ekzemple 0,5 da litro de sango, povas kaŭzi svenon pro nesufiĉa sangalfluo
al cerbo. Tiam starante oni povas pli facile sveni, ol kuŝante. Kristo pro
hematidrozo, kaj ekstera, kaj interna sangelfluoj, estis tre malforta kaj
svenanta. Estas senduba la fakto, ke Li ne povis porti la krucon kaj falis
sub ĝia pezo.
Kristo estis ege torturita. Lia vizaĝo estis tiel suferanta, ke subtilaj, bonaj,
delikataj kaj kompatemaj koroj de jeruzalemaj virinoj ekploris vidante
Dion, kiu tiel suferis.
Sac. Dr. Zbigniew Kucewier
(Pollando)
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W. Mi/drak (Aŭstrujo):
Kun granda ĝojo ni nun eksciis el EK de jan. 1975, ke beata P. Kolbe ja estis
esperantisto. Tion ĝis nun ni tute ne sciis. Reprezentanto aŭstria ĉe la Simpozio en
Niepokalanow, nia pastro can. Reg. Karl Hochgatterer, entuziasme raportis pri tiu
simpozio kaj speciale pri la gastamo de la polaj kunfratoj.
NN (Nederlando):
Mi legis kun granda intereso vian artikolon pri la Vatikana Radio. Bedaŭrinde mi
ne scias, kiam oni dissendas la Sanktan Meson kaj la Rozarion.
Noto de la Redaktoro:
Por kontentigi la dezirojn de multaj gelegantoj, mi publikigis en la numeroj 2 kaj
3 de tiu ĉi jaro la horon de kelkaj dissendoj. Ankoraŭ unufoje mi atentigas pri la
speciala programo «6983555 - Dissendo por vi» dum la sankta Jaro je la horoj
8-a kaj 13-a en kvin lingvoj.
La Vatikana Radio eldonas bultenon kun la ĉiumonata programo. Por peti ĝin aŭ
por sendi sugestojn kaj rimarkojn vi povas skribi en via lingvo al: Radio Vaticana
Ufficio Propaganda - 00120 Citta del Vaticano.

La kristano ne povas esti nur por si mem. Ne ekzistas vera kristano
sen apogi sin al la socianaro de la kredantoj, sen prenadi de ili kaj
sen donadi sin al ili, sen respondeco de ĉiu el ni por siaj fratoj.
Sac. M. Malinski
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