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JARKOLEKTO 72 N. 654

E.K.

APRILO 1975 N. 4

Himno al la eklezio
(Paul Claudel, franca filozofo)
Estu ĉiam benata, ho Eklezio, mia granda patrino, sur kies genuoj mi ĉion lernis.
Estu benata, nobla patrino, pro la pardono, kiun vi senĉese transdonas al mi; pro
la fajrejoj de religia vivo, kiujn vi starigas kaj nutras; pro la spirita mondo, kiun
vi malkaŝas al mi; pro la deziroj kaj esperoj, kiujn vi nutras en mi; pro la iluzioj,
kiujn vi senmaskigas kaj forigas, por ke pli pura estu mia adoro.
Estu benata, ĉasta patrino, kiu donas al mi kaj konservas pura mian kredon.
Fekunda patrino, vi ne ĉesas doni al mi novajn gefratojn. Patrino universala, vi
egale zorgas ĉiujn: malgrandajn filojn kaj grandajn, malklerajn kaj klerajn, la
humilan popolon de la parokoj kaj la elektitan aron de la konsekritaj animoj.
Honorinda patrino, vi konservas la heredaĵojn de la jarcentoj kaj el via trezoro vi
eltiras por mi aĵojn novajn kaj malnovajn.
Vigla patrino, vi protektas min kontraŭ la malamiko. Amoplena patrino, vi altiras
min al vi, por gvidi min al Dio, kiu estas tute Amo.
Arda patrino, vi metas en la koron de viaj plej bonaj gefiloj fervoron ĉiam atentan
kaj sendas ilin kiel kurierojn de Kristo.
Suferanta patrino, via koro trapikita per lanco travivas en ĉiu epoko la pasionon
de via Edzo.
Forta patrino, vi min admonas batali kaj atesti. En vi estas la gloro de la Libano.
Vi donas al mi ĉiutage tiun, kiu sola estas la vivo kaj la vero. Per vi ni havas en
Li la esperon kaj la vivon.
Sankta patrino, unika, senmakula kaj granda patrino, sankta Eklezio, vera Eva,
sola patrino de la vivantoj!
★

AVERTOJ
1. Konstanta adreso de LKK estas: Patro Jacobitti - Piazza S. Maria Maggiore 8 00185 ROMA.
2. Junuloj kaj familianoj rajtas je rabato.
3. En la marta numero aperis specialaj programoj de la Vatikana Radio.
4. Por ŝanĝo de adresoj aŭ por ekzempleroj de E.K. skribu al nia sekretario.
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LA EKLEZIO PRI ABORTOJ
Papoj kaj episkopaj konferencoj ĉiam kondamnis la aborton. Lastan decembron la Kongregacio por la kredo-konfeso publikigis dokumenton,
kiu mencias la konstantan doktrinon de la Eklezio kontraŭ la aborto kaj
konsideras precipe la instruon de la lasta Ekumena Koncilo, de la enciklikoj «Humanae vitae» kaj «Populorum progressio», laŭ kiuj «neniam
kaj nenial familio aŭ aŭritatulo rajtas uzi la aborton kiel rimedon por la
naskiĝkontrolo».
La Kongregacio konas la debatojn, kiuj ĉie okazas pri ĉi tiu temo, kaj la
argumentojn, kiuj ŝajnas favori la permeson de la aborto sed ĝi deklaras:
«La vivo de la infano valoras pli ol ĉiu ajn opinio, kaj oni ne rajtas
profiti la pens-liberecon por ĝin forigi. Tasko de la leĝo ne estas registri
tion, kion oni faras, sed helpi pli bone fari. La ŝtato devas ĉiukaze protekti la rajtojn de ĉiu civitano kaj precipe defendi la plej malfortajn membrojn. La civila leĝo ne rajtas kontraŭstari naturleĝon, kiu estas pli profunda kaj pli respektinda ol ĉiu homa leĝo, ĉar ĝi estas enskribita en la
koron de la homo far de la Kreinto...
La homa leĝo povas renonci puni, sed ne rajtas deklari honesta tion, kio
estas kontraŭ naturleĝo: tia kontraŭstaro sufiĉas por ke leĝo ne estu valida. Devas esti tre klare, ĉiukaze, ke kristano neniam rajtas obei leĝon
intrinseke malmoralan: tia estus leĝo agnoskanta la licecon de la aborto».

Dialogo inter kristanoj kaj Hebreoj
Antaŭ malmultaj monatoj la Komisio pri la religiaj rilatoj kun la hebraismo publikigis interesan dokumenton, kiu substrekas ke tre gravas komenci veran dialogon kun la hebreoj.
«Kondiĉo de la dialogo — oni legas en la dokumento — estas la deziro
ekkoni sin reciproke kaj disvolvi kaj profundigi tiun konon. La dialogo
estas privilegiita rimedo por favori reciprokan konon kaj por profundigi
la riĉecon de propraj tradicioj. Alia kondiĉo estas, ke unu respektu la
alian, kia li estas, kaj precipe oni respektu lian kredon kaj liajn religiajn
konvinkojn. Sekve de sia dia misio la Eklezio, laŭ sia propra naturo, devas anonci Kriston al la mondo. Por eviti, ke tiu ĉi anonco ŝajnu al la
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hebreoj perforto, la katolikoj devos vivi kaj manifesti sian kredon kun
la plej granda respekto al la religia libereco, kiel ĝin instruas la Dua Vatikana Koncilo. Ili klopodos ankaŭ kompreni la malfacilajojn, kiujn la
hebrea spirito trovas antaŭ la mistero de la enkarniĝinta Verbo de Dio...».
La dokumento rimarkas, ke ankoraŭ ekzistas atmosfero de suspekto kaj
malfido pro bedaŭrinda pasinteco. La kristanoj, de sia flanko, devos rekoni siajn kulpojn kaj tiri la praktikajn sekvojn por la estonteco. La dokumento diras, ke estos konsilindaj kaj efikaj la renkontiĝoj inter spertuloj por pristudi la komplikitajn problemojn, kiuj estas en konekso kun
la fundamentaj konvinkoj de la hebraismo kaj de la kristanismo.

Ehumenaj kunsideroj

J.

KOHEN-CODEK —

Jerusalemo

Ne por ĉagreni, aŭ por — Dio gardu! —
kolerigi miajn kristanajn amikojn mi
surpaperigas la sekvantajn konsiderojn.
Sed nur, por ke la honestaj Kristanoj pripensu la resonojn kaj la rezonojn de la
kontraŭa flanko pri la lastatempaj ekumenaj decidoj. Audiatur et altera pars.
En j. 1965 la Ekumena Koncilio liberigis
la nuntempajn Judojn de la kulpo pri
Dimortigo. Oi proklamis ke «kio okazis
al Kristo, ne estas atribuebla al senescepte ĉiuj Judoj de tiama tempo, des
pli - al la nuntempaj Judoj». Tiu ĉi deklaro estas sendube turnopunkto en la
historio de la interrilatoj inter la du koncernaj mondreligioj, tum-okazo kun e-
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blaj fruktodonaj postsekvoj. Kvankam
tre bedaŭrinde, ke ĝi iomete malfruiĝis,
ni diru, je mil kaj kvincent jaroj... Tamen la Juda publikopinio kontente ĝin
akceptis.
En fino de 1974 j. aperis nova ekumena
akto, titolita: «Direktivoj kaj konsiloj
por efektivigo de la Vatikana Koncilio,
deklaro rilate al Judoj». En ĝi estas proponita t.n. «dialogo» inter la du religioj,
kiu antaŭvidas komunan kunlaboron sur
tereno de humanisma agado, kaj eĉ komunajn preĝkunvenojn. Estas laŭdinda
intenco enkonduki la interreligian «detante» (kiel oni nun nomas tion en la
politiko), t.e. malfortigon kaj forigon de
la iamaj kontraŭoj.
La rehabilitadon de la nuntempaj Judoj
de la akuzo pri Dikrucumo kaŭzis verŝajne, la nuna ĝenerala liberalisma tendenco, ekreginta en la Romkatolika Eklezio, cele alproksimiĝi al la progresivaj ideoj, dominantaj en la mondo, precipe en la pensmaniero de la intelektularo. Tial la Eklezio ŝatus liberiĝi de la
dogma maltoleremo ĝenerale, kaj speciale - de la religia antisemitismo, kiun ĝi
mem plantis kaj flegis dum dekses jarcentoj (de ĝia ekrego en la Romia Imperio).

En la doktrino pri la kulpo de Judoj, la
Eklezio arbitre surprenis sur sin la rolon
de akuzinto, de atestinto kaj de la verdiktinta juĝisto. Laŭ la kristanaj teologiaj ide-nocioj, estis la Dia mortekzekuto
akto ebla. Dum laŭ la Juda religi-koncepto, tia ideo estas kompleta absurdo:
Dio ne estas korpo kaj tial ne povas
morti, des pli - esti mortigita. La responso de Judoj pri Dimortigo fakte neniam estis pruvita. Nek la Sinedrio, nek
la ĉefpastraro posedis tiam laŭleĝan rajtpotencon juĝe alkondamni homon al
mortigo. Kaj Pontio Pilato ne estis Judo.
Kriston li juĝis ne laŭ Juda leĝaro. La
homamaso kolektiĝinta antaŭ Pilata palaco, sendube konsistis ne nur el Judoj,
ĉar Jerusalemo estis grandurbo kun diversnacia loĝantaro. Kaj plej verŝajne
tiu ĉi publiko konsistis el profana fiularo, serĉinta distrojn en krimulpunado.
Tamen la Eklezio neniam bezonis juĝajn pruvojn. Oi arbitre konstatis la Evangelian tradician rakonton kiel nedubeblan, nediskuteblan teologian doktrinon kaj konfirmis ĝis kiel krimkulpon
de ĉiuj Judoj senescepte; kaj kio plej
gravas, - kiel kulpon heredan.
Dum sepdek sinsekvaj generacioj, enkondukinte reĝimon de kolektiva punado de
Judoj, la Eklezio kulpas pri senkompareble terura martirologio. Oi kulpas je
la kalumnio pri Juda sang-uzado de kristanaj infanoj, je akuzo pri ofendoj de la
eŭkaristiaj pan-kaj-vino, je ofendoj de
postresfitaĵoj de sanktuloj; kalumnioj,
por kiuj Judoj pagis per montoj da kadavroj kaj riveroj da sango. Sub la Eklezia influo la sekularaj regnestroj enkondukis por Judoj senrajtigan leĝstaton,
malpermeson sinokupi per diversaj fakoj, malpermeson posedi tergrundon kaj
esti kamparanoj. Ci forrabis de ili vivrimedojn kaj tre ofte - la havaĵojn. Ci
kulpas pri la fakto, ke dum jarcentoj la
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Judoj povis agi ekskluzive kiel komercistoj kaj mon-pruntedonistoj. La Eklezio ŝlosfermis Judojn en malvastajn gettojn, fiksis por ili devige malhonorigajn
ĉapojn kun ofenda survesta flikaĵ-insigno. Ci ekpraktikis la publikan forbruligadon de hebreaj Sanktaj kaj fakaj libroj kaj manuskriptoj. La Eklezio estas
responsa pri la suferigaj turmentadoj de
Judoj en la keloj de la inkvizicio kaj por
la publikaj aŭtodafeoj. Estas ĝiaj sacerdotoj kiuj per predikoj kaj per pekabsolvo provokadis impozantajn programojn sub akompano de sonorado de preĝejaj sonorilegoj. La Eklezio pie instigis
la Krucmilitistojn dum iliaj marŝiroj tra
la eŭropaj landoj, komplete elbuĉadi la
tieajn Judajn komunumojn. La samo estis ripetita dum la pest-epidemioj, pro
kalumnio, ke Judoj venenigas la putojn.
La Eklezio estas responsa pri la elpelo
de Judoj el multaj landoj kaj urboj, kun
konfisko de ilia havaĵo. Ci kulpas pri la
perfortaj baptadoj kaj forrabo de la infanoj k.t.p., k.s... Kaj ĉion tion ĝi ekzekutis kaj faris — horribile dictu — je
nomo de la ĉionpardonema kaj multkompatema Dio-ŝafido, ad majorem Dei
gloriam!... Unuvorte, la Eklezio servis
kiel vojon-montra antaŭulo ne nur por
Ferdinando la Katolika kaj por Torquemada, sed ankaŭ por Bohdan Ĥmel(nickij), por Petlura kaj por Hitler. La konduto de la naziistoj estis rekta daŭrigo
kaj imitado de la Ekleziaj faroj.
Kaj nun, kvazaŭ la Eklezio pri nenio
kulpus, ĝi proklamas la rehabiliton de
Judoj, absolvas ilian kvazaŭ-pekon kaj
simple... «fermas la dosieron». Kaj mirigita pri sia propra bonkora liberalismo,
ĝi pie atendas aprobajn aplaŭdojn. Sed
ĝi forgesas, ke en sia terorbilanco, krom
la akuzo pri Dikrucumo, aperas ankaŭ
kalkulo de hommasakroj de vane akuzitaj homoj, - kalkulo pri genosido!...

G. Pirlot (Francujo):

Prof. J. Kohen Cedek (Israelo):

Estimata Prezidanto, laŭ raportoj, kiujn
mi legis en revuoj, IKUE pli kaj pli agadas kaj pro tio mi tutkore gratulas vin.
Ĉar mi intencas subteni tiun agadon, mi
abonos vian revuon «Espero Katolika»
kaj krome mi ŝatus sendi al vi kelkajn
mallongajn sugestojn.
Mi jam parolis al vi pri agado en junularaj medioj, do mi ne plu parolos denove pri tio; estus tamen interese havi
junularan sekcion de IKUE.
Agado en la lerneja medio: mi opinias,
ke membroj de IKUE povus pli influi
al informado pri esperanto kaj, sekve,
al enkoduko de la lingvo en katolikajn lernejojn.
Agado en la Tria Mondo: ĉu IKUE ne
povus provi esperantigi studentojn el
Azio, Afriko kaj Sud-Ameriko, kiuj studas en Eŭropo? Ĉar ili estas estontaj
kadroj en siaj landoj, ili povus, poste,
efike subteni nian movadon kaj starigi
esperantistajn kernojn en landoj, kie la
movado ne ekzistas aŭ estas tre malforta.
Eble IKUE povus agadi ne nur en universitatoj kaj en mezlernejoj, sed ankaŭ
en pastraj seminarioj, ĉu ne?
Aliflanke, ĉiam laŭ mi, IKUE-anoj kunlaboru kun la diversaj fakaj organizoj.

Estimata S-ro Redaktoro, la celoj de
ekumenismo estas vere idealaj. ĉuste
tio necesigas sinceran kaj seriozan pritraktadon de ĝiaj problemoj, kion mi faris el juda vidpunkto en mia artikolo.
Mi enmetas ĝis por Via ŝatinda revuo
«Espero Katolika», kvankam konvinkita, ke ĝi ne elvokos vian favoron. Tamen mi kuraĝas ĝin proponi al Via legontaro, ĉar «vere scire est per causas
scire».
Memkompreneble pli plaĉus al mi, ke la
artikolon legu ĝuste la katolikoj. Sed se
Vi iakaŭze trovos, ke ĝi pli konvenas
por la komune eldonata «Kristana ERevuo», mi nenion havos kontraŭ Via
kompetenta decido... Mi esperas ricevi
de Vi respondon pri la sorto de mia artikolo.
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Noto de la Redaktoro.
Mi publikigas parton de lia longa artikolo kaj dankas Prof-ron Kohen Cedek
pro lia kontribuaĵo. Tamen por ke kristanaj kaj judaj gelegantoj adresu sian
rigardon pli al la estonteco ol al la pasinteco, mi publikigas resumon de la nova dokumento de la komisio pri religiaj rilatoj kun la hebraismo.
Pri Kristo la Eklezio ĉiam kredis kaj

NN (Aŭstrujo):

instruis, ke li estas la Mesio, sendita de
Dio por savi la homaron, vera Dio kaj
vera homo. Kiel homo li povis suferi kaj
morti; liaj suferoj kaj morto havas senfman valoron pro tio ke li estis kaj estas
ankaŭ Dio. Kiel Kristo malaprobis tiujn,
kiuj ne kredis al liaj paroloj korfirmataj
de multaj mirakloj, kaj nomis ilin blinduloj, tiel ankaŭ la Eklezio malaprobis
ĉiam tiujn, kiuj rifuzas Kriston kaj lian
savon. Tamen la papoj neniam aprobis
la persekutojn kontraŭ judoj, la malamon al ili ktp. Ekzistis kaj verŝajne ankoraŭ ekzistas abomenindaj faktoj, tamen estus bone, ke kristanoj kaj judoj
repaciĝu kaj klopodu forgesi malagrablan pasintecon, memorante ke neniu
tute pravas aŭ tute malpravas. La katolika Eklezio estas tre sincera, kiam ĝi
volas starigi fruktodonan dialogon kun
ĉiuj kredantoj kaj nekredantoj, kristanoj kaj nekristanoj. La dokumento, kiun
la komisiono por la rilatoj kun la judaismo publikigis, respegulas la sinceran
deziron de la romkatolika Eklezio vivi
en bonaj rilatoj kaj kunlabori kun ĉiuj
organizoj, kiuj havas spiritan forton kaj
celas la bonon de la homaro. Sciante, ke
pli granda estas tio, kio nin kunigas, ol
tio, kio nin dividas, ĝi etendas sian manon amike al la judaj gefratoj.

Por eble vin ĝojigi mi informas vin, ke
vian instruan komparon de esperanto
kaj latino mi tradukis germane kaj sendis la tradukajon al la reformkomisiono
ĉe la Aŭstra ministerio de la instruado
kaj arto en Vieno, por utiligi niajn penadojn por nia afero. Latino estas baza
fako de niaj gimnazioj por la lingvostudado kaj defendata per dentoj kaj ungoj
kontraŭ novigoj.
★

Dr. Eva Stancs (Hungarujo):
En mia klubo mi faris prelegon en Esperanto pri medicina temo.

★
I. Szanser (Pollando):
Mi estas sekretariino de la Esperantorondo «Amikoj de Italio». Por aprilo mi
volas organizi italan vesperon kun konkurso pri Romo kaj Venecio kaj kun italaj kantoj de nia koruso... Last-tempe,
kaj precipe ekde la Niepokalanow-tempo mi multe laboras por la disvastigo
kaj kreskigo de nia movado.
La Redaktoro de E.K. dankas ĉiujn skribintojn pro iliaj interesaj kontribuaĵoj.

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
La koro estas riĉajo, kiun oni ne vendas nek aĉetas, sed donacas.
Flaubert
1
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Ses novaj sanktuloj
Dum la Sankta faro kvar viroj kaj du virinoj estos proklamataj sanktaj. Temas pri:
la Beata Oliver Plunkett, ĉefepiskopo de Armagh kaj primaso de Irlando, kiu mortis martirigita en 1681;
misionisto kaj episkopo Giustino De Jacobis, kiu mortis en Etiopio en 1880;
la hispana dominikano Johano Maciam;
la hispandevena orden-reformatoro Johano Baptisto a Conceptione;
la hispana fondintino Vincenza Maria Lopez Vicuna;
la amerika fondintino Elisabeth Anna Bayley.
La Papo volis doni novajn modelojn al la kristanaro por faciligi al ĝi la spiritan
renoviĝon kaj repaciĝon.

Optacon: aparato por blinduloj

__________

En salono de la Instituto por biinduloj «David Chiossone» (Genova - Italujo) sidas
ĉe tablo 8 jara infano kaj legas normalan fablolibron. Apud li estas nigra aparato:
ĝi ŝajnas magnetofona aparato, tamen ĝi estas revolucia elektrona aparato, realigita
en Kalifomio en la lastaj jaroj por blinduloj. Gi ebligas la legon de presitaj
kaj tajpitaj tekstoj: ĵurnaloj, lernolibroj, prospektoj, telefonaj katalogoj, folioj
klarigantaj la funkcion de domaj aparatoj aŭ la uzon de medikamentoj.
La blindulo prenas la nigran sentilon, metas ĝin sur la presitajn liniojn: ĉiu litero,
kiun la sentilo registras, transformiĝas en tuŝan impulson, kiun la blindulo facile
kaptas, tiel ke li povas legi sufiĉe rapide.
Do la blinduloj ne bezonas grandajn specialajn librojn brajleskribitajn, sed povas
legi ĉiun ajn libron. Nur unu granda malfacilaĵo: la aparato Optacon estas tre
multekosta.

Por la jubilea indulgenco_______________________
Kondiĉoj por la indulgenco:
Pentofaraj kaj fratecaj helpoj estas allasataj al memvola elekto.
Piaj faroj, kiujn oni devas plenumi kun humila kaj fervora koro:
— Ricevi la pentan kaj eŭkaristian sakramentojn (almenaŭ tri semajnojn antaŭ
aŭ post la jubilea vizito);
— pilgrimadi grupe aŭ izolite al almenaŭ unu el la kvar bazilikoj (aŭ katakomboj
aŭ preĝejoj destinitaj por la jubileo);
en la vizitata baziliko:
— estas laŭdinde, sed ne necese, eniri tra la Sankta Pordo;
— partopreni en liturgia celebrado, kiel en meso, en jubilea ofico (ĉiutage en
S. Petro je 17 h.); en alia pentofara aŭ pia rito, kiel Krucvoja praktiko (en
S. Petro-placo ĉiuvendrede je 18 h.); aŭ Rozario (ĉiusabate je 18 h.); aŭ mediti
dum kelka tempo pri la granda mizerikordo de la Sinjoro; fine, oni povas reciti
aŭ kanti «Patro Nia»-n, kredesprimon kaj alvokon al la Patrino de Dio.
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Esperantistoj esperigas esperantojn
ĉu ni fulmotondre realigu trian helpoprojekton?
Antaŭ kelke da tempo mi direktis min al la Institucio Prof. D-ro H.J.M.
Weve en Wassenaar (Nederlando) kun la peto indiki trian projekton, se
eble por helpi al tiuj blinduloj en Orienta Afriko, al kiuj oni ne povas
redoni la lumon en la okulojn. Mi sciigis, ke mi faros mian eblon - kun
la fortega kunlaboro de ĉiuj esperantistoj en la mondo, kiuj favore al la
antaŭaj du projektoj kontribuis 53.000 ned.guld. - kolekti monsumon de
ĉ. 50.000 ned.guld. Jen la respondo al mi, kiu same estas demando al mi
kaj al ĉiuj gesamideanoj.
INSTITUTO PROF. D-RO H.J.M. WEVE
membro de la Carosi-federacio por evolukunlaboro
fondaĵo celanta zorgon pri kaj helpon al blinduloj en la evolulandoj
WASSENAAR, la 3-an de februaro 1975
Groot Haesebroekseweg 12
Telefono 01751-8376

Al S-ro J.A. TUINDER
Jan Ligthartstraat 39
Heemskerk N.H.

Estimata sinjoro Tuinder,
En la nomo de la estraro de la Institucio Prof. D-ro H.J.M. Weve mi
deziras tutkore danki al vi kaj, pere de vi, al ĉiuj esperantistoj, kiuj donis
orelon al via iniciato montri novan pruvon de interesiĝo kaj efektiva
kunsento pri niaj taskoj sur la kampo de porblindula helpo. Vere,
la 50.000 nederl.guldenoj, kiujn vi promesis kolekti, alfruos en la plej
ĝusta momento!
La 2-an de januaro de ĉi tiu jaro foriris du okulistoj al Kenjo. La unua
estas d-ro Dekkers, la posteulo de d-ro Pameijer, kiu post dujara sukcesplena laborperiodo en la hospitalo en Mukumu (al kiu la esperantistoj
bonege kontribuis per sia dua helpoprojekto), kun sia familio reiris al
Nederlando. La alia estas d-ro Bakker, kiu aeroplanis al Najrobo por tie
teorie kaj praktike okulistigi afrikajn kuracistojn.
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Kiel vi eble scias, nun ekzistas en la Kenja Nacia Hospitalo ne nur normala okulkuraca pavilono, sed depost mallonge ankaŭ universitata oftalmologia sekcio en intima rilato kun la fakultato por oftalmologio en Roterdamo« Resume, multpromesa projekto de altnivela evolukunlaboro!
Vi komprenas, ke tia universitata sekcio postulas ne malmodestan investadon de instrumentoj, biblioteko, k.s. Tio kostos multe pli ol ni komence, surbaze de niaj kalkuloj, atendis.
Por povi adekvate akompani siajn studentojn d-ro Bakker devos regule
viziti ilin en la periferaj regionoj, ĝuste por ke la eduko al okulkuracisto
en tiuj partoj de Kenjo estu tiel efika kiel eble. Trafikilo, adaptita al la
malbonaj aŭ mankantaj vojoj en tiuj regionoj do estas urĝe necesa.
Por efektivigi ĉi tiujn celojn - la kompletigo de okulkuraca instrumentaro
kaj biblioteko (ĉ. 25.000 guld.) kaj plene adaptita DATSUN-mikrobuso
(ĉ. 20.000 guld.) - la anonco de via fmanca helpo ŝajnas al ni kiel donaco
el la ĉielo!
Laste, sur la tereno de la Mukumu-hospitalo ni urĝe bezonas simplan loĝejon por du flegistinoj, asistantaj lo okulistojn (ĉ. 8.000 guld.).
Ĉi ĉion ni esperas realigi pere de la mondonaco, kiun la esperantistoj
buŝe de vi promesis kolekti. Pri ĉi tiu afero mi konsultis prof. Henkes,
oftalmologian profesoron en la Roterdama universitato, kaj la okuliston
D-ron Van der Eerden, kiu teorie kaj praktike instruas kandidatojnkuracistojn por Afriko.
Certe ni de tempo al tempo informos vin pri niaj laboroj en la Afrikaj kaj
alikontinentaj evolulandoj.
Ni denove tutkore dankas al ĉiuj esperantistoj pro ilia bonega helpo kaj
afable salutas vin ĉiujn.
Altestime via
Prof. G.H.L. Zeegers
★

KIUJ HELPIS DUM LA LASTAJ MONATOJ?
Anglujo: R.C.W.B. en A. 74.80; Aŭstralio: D.McO. en W. 25; Germanujo: A.B. en B. 155.81; Evang. Kirchenpflege en B. 211.51; G.V. en K.
51.41; dumkongresaj diservoj en L. kaj H. 628; A.B. en B. 81.42; Italujo:
Blindul-Asocio en T. 450; F.R. 20; P.L. en A. 38; Nederlando: Fam. T.
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en H. 1.000; M.S.A. H. en V. 50; maljunuleja diservo en L. 80.50; Bibliogrupo Betlefiem en H. 250; R.V. en E. 10; B.T. en H. 0.75; J.T. en H. 1;
N.N. en L. 900; P.v.d.B. en H. 5.000; V.C.R. en L. 1.100; N.N.H. 25;
J.A.T. en H. 1000; Svedujo: Esperanto-Stolholmo 736.05; SEF-kongresa
diservo en B. 301.88; E.L. en B. 60.39; poŝtmarkoj k.t.p. 18.48.
Fina sumo: ned.guld. 12.250.
Le plej bona helpo montriĝis ĉiam rapida helpo... Kial ne eksplodigi kampanjon fulmotondran? Ĉu ne troviĝus kvardek esperantistoj, kiuj estus
kapablaj po mil guldenojn kolekti inter parencoj, kolegoj, sameklezianoj,
k.t.p.? Aŭ ĉu ne kvarcent esperantiŝtoj povus kontribui po cent guldenojn? Koregan dankon pro ĉia formo de helpado!
Ĉu mi atingos tiun rezultaton ankoraŭ en ĉi tiu jaro? Donu Dio amoplenan fulmotondron al niaj koroj...
Jacques Tuinder
Jan Ligthartstraat 39
Neemskerk, N.H.
Poŝtĉekkonto n-ro 10 20 100 nome de J.A. Tuinder en Heemskerk, sur la moto
«fulmotondro».

S-ro Tuinder estas membro de la ekumena komisiono por la karita agado.

NI RECENZAS
Antaŭ nelonge aperis interesa lernolibro de Prof. Mario Bardini: «Per imparare
1’Esperanto, la seconda lingua per tutti i popoli». Temas pri gramatiko, ekzemploj,
legaĵoj, dialogoj kaj vortareto. La aŭtoro aldonas utilajn sciigojn pri Esperanto,
Zamenhof, esperantistaj organizoj kaj revuoj, pri radiodissendoj en Esperanto, pri
la esperantista movado en Italujo ktp.
Tiu ĉi ora, 12 paĝa libro estas tre rekomendinda al la italaj esperantistoj kaj al
ĉiuj eksterlandanoj, kiuj konas la italan lingvon. La aŭtoro estas jam de multaj
jaroj aktiva esperantisto, instruisto de la internacia lingvo, membro de la Itala Instituto por Esperanto kaj prezidanto de la Mantova Esperanto-grupo.
Ni volas kun ĝojo aldoni, ke Prof. Baldini estas iniciatinto de la subskribo favore
al la panelo «Patro nia» en Jerusalemo. En preĝeja klostro tiu preĝo nun estas
legebla ankaŭ en Esperanto: do en 37 lingvoj.
La legolibro estas mendebla ĉe «Cartolibreria Francesco Moreschi» - 46100 Mantova - Via P. Frattini 13 - C.C.P. n. 17-7316. Prezo de la legolibro: L. 1300.
Redakcio de E.K.
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ESPERANTO VIVAS
GRAVAJ KUNVENOJ DUM 1975

Svisa Esperanto - tagoj en Lausanne (Svislando): 5-6.IV
Internacia Fervojista E-Kongreso en Villach (Aŭstrujo): 10-16.V
Germana E-Kongreso en Oberkirch (Germanujo): 17-20.V
Konferenco de Kristliga E-forbindet (Svedujo): 1-4.V
Internacia E-Feriado en Miedzyzdroje (Pollando): 16-27.VI
Norvega E-Kongreso en Tromso: 4-7 .VII
Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago: 26.VI1-2.VIII
Internacia Kongreso de KELI en Svedujo: 19-26.VII
Kongreso de TEJO en Fredericia (Danlando): 19-26.VII
Kongreso de esp. blinduloj en Hillerod (Danlando): 20-26.VII
Internacia Kongreso de IKUE en Romo: 11-16.VIII
Varia E-Semajno en Budapest: 18-25.VIII
Eŭropa Ferio-semajno en Fŭrigen (Svislando): 31.VIII-6.IX
Kongreso de IEF (Itala E-Federacio) en Trieste (Italio): 13-19.IX
Internacia Fiora Renkonto (Bulgario): 14-24.IX
Kongreso de ĉehoslovakaj esperantistoj en Vsetin: 26-29.IX
Kongreso de la franca katolika E-Asocio en Lille: 17-19.V
Brita Kongreso: en majo

★
ZAMENHOF-FESTO EN VIENO

Dum la Viena Zamenhof-Festkunveno la afergvidanto W. Mudrak povis
saluti vere multnombrajn partoprenantojn, inter ili, kiel honoran gaston,
d-ron Josef Simon, filon de neforgesebla prof. Otto Simon, unu el la pioniroj de la nun 70-jara aŭstria E-organizo.
Konsiderinda nombro da gejunuloj kantis kaj aktoris en bona Esperanto
tre ĉarme; sekvis interesaj koloraj sonfilmoj pri la kongresoj en Hamburgo
kaj Bergamo kaj fortepiana muziko.
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ESPERANTO POR LA TURISMO

La statuto de la aŭstria «Gesellschaft fŭr praktische Lebenshilfe» komisias la societon i.a. pri la popularigo de Esperanto por la akcelo de la
turismo, pli bona interkompreno, kunlaborado en la sferoj de kulturo,
scienco kaj tekniko.

★
SOMERA E-UNIVERSITATO

Sciencaj prelegoj pri arto, literaturo, lingvistiko kaj cibernetiko okazos
en Gyula (Hungarujo) en julio.

★
ELEMENTA LERNEJO «OLTRESAVIO»

Tiu lernejo apartenas al Cesena (Italujo) kaj havas 24 klasojn, el kiuj 15
(III, IV kaj V) lernas Esperanton. La instruado de la internacia lingvo
estas parto de la specialaj instruadoj permesitaj de la leĝo n. 820 - septembro 1971.
Oni utiligas didaktikajn helpojn: ekz. projektorojn, magnetofojn, diskojn ktp.
★

ESPERANTO KAJ ŜIPTRAFIKO

En la kadro de VIS (= Varia Internacia Semajno) en Budapest okazos
kampanjo por ke Esperanto fariĝu oficiala lingvo de la Danuba ŝiptrafiko:
sur la ŝipoj kaj en la havenoj oni uzu en internaciaj rilatoj nur unu lingvon: Esperanton.

TRILANDA RENKONTO EN VENECIO

Partoprenis 128 ge-anoj el Italio, Aŭstrio kaj Jugoslavio. La akceptejo
kaj la renkontejo estis la domicilo de la «Dopolavoro Ferroviario» en la
stacidono Venezia Santa Lucia. Temo: «La internacia lingvo Esperanto
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en komerco, turismo kaj lernejoj». Post viglaj diskutoj oni decidis la
kreon de fakaj komitatoj por pritrakti tiujn temojn pli efike. La trilanda
konferenco de esperantistoj el Aŭstrio, Jugoslavio kaj Italio okazos ĉijare
en Koper (Jugoslavio) en la tagoj 18-21.IX.

★
LETEROJ AL DEPUTITOJ KAJ MINISTROJ

Antaŭ kelkaj monatoj la sekretario de la Belga E-Asocio dissendis 389
leterojn al deputitoj, senatanoj kaj ministroj, demandante ilin:
1. Ĉu vi opinias, ke unu lingvo kiel internacia kaj komuna interkomprenilo estas utila en Eŭropo?
2. Ĉu vi opinias, ke nacia lingvo povas roli kiel internacia interkomprenilo?
3. Cu Esperanto estas konsiderinda por plenumo de tiu rolo?
4. Ĉu vi volas morale apogi la Esperanto-movadon?

Alt-politikistoj «angle».
Kelkajn semajnojn antaŭe la franca ĉefministro
Giscard d’Estaing publike anoncis ke li volas
refreŝigi sian anglan konon per lecionoj por povi
kompreni je la UNO en Novjorko la disputojn
kaj paroladojn internaciajn kaj ... eble(?) interjekcii (se dece!) demandi ktp., mem respondi,
aserti... Ni, esperantistoj tiam por li esperu ke li
ne devos «interjekcii» tiom da ... eeh-eeh...j kiel
la 4an de februaro ĉi-jare antaŭ la televido la
Egipta Prezidanto klopodante en angla proponi
siajn ideojn. Estis ĝenega afero.

V en to
por n ia
m u elilo

Karaj gesamideanoj: Se vi renkontas tiajn aŭ
aliajn faktojn kiuj parolas por Esperanto, sendu
ilin al via muelisto K.A. Ouwendijk, em. par.
Roelofarendsveen Holando - Nederlando.
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VI AŬ Cl?
Kiu estas la fonto kaj la kialoj, sur kiuj
d-ro Zamenhof bazis la uzon de Vi anstataŭ Ci en la Patro Nia?

rasojn, ekzistas nur unu rimedo: diru al
ĉiu, ĉiuj kaj ĉio nur ”vi”. Malkompreniĝon tio ĉi neniam povas kaŭzi, ĉar en la
tre maloftaj okazoj de neklareco ni povas ja precizigi nian parolon, dirante
vi, sinjoro , au vi ciuj , au vi ambaŭ” k.t.p. Por personoj, kiuj tre sentas
la bezonon de ”ci” (ekfcgmple kiam ili
sin turnas al Dio aŭ al amata persono),
la uzado de ”vi” ŝajnas neagrabla nur
en la unua tempo (tiam ili ja havas la
rajton uzi ”ci”), sed post kelka praktiko
oni tiel facile alkutimiĝas al la uzado
de ”vi”, ke ĝi perfekte kontentigas kaj
oni trovas en ĝi absolute nenion ”malvarman”. Ĉio dependas ja nur de la kutimo».

Zamenhof mem decidis uzi la pronomon
Vi anstataŭ Ci rilate al Dio unue en sia
traduko de la Patro Nia, kaj baldaŭ
poste en siaj unuaj tradukoj de iuj libroj
en la Biblio, ĉiam kun majusklo. Li ricevis demandojn pri tiu decido, kaj li
faris klarigan respondon jene: «... La
plej bona maniero kompreneble estus,
se ni al pli-ol-unu personoj dirus ”vi”
kaj al unu persono ĉiam ”ci”, sed ĉiuj
nuntempaj kulturaj popoloj tiel alkutimiĝis al la ideo, ke ”ci” enhavas en si ion
senrespektan, ke ni nenian povus postuli
de la Esperantistoj, ke ili al ĉiu unu persono diru ”ci”... Sed la praktiko de ĉiuj
ekzistantaj lingvoj montris, ke tia ”formo de ĝentileco” estas ofte tre embarasa, ĉar tre ofte oni ne scias, kiamaniere
ni devas nin turni al tiu aŭ alia persono.
... ”ci” ŝajnas al ni eble ofenda, pronomo de ĝentileco ŝajnas al ni ridinde ceremomia... Por forigi ĉiujn ĉi tiujn emba-

(Lingva Respondo 28 en La Revuo,
1908 Februaro).
Oni povas aldoni, ke la litero ”c” havas
akran siblan sonon, kaj tro da sibleco en
la parolado fuŝas ĝian belsonecon. Tio
okazus en la unua parto de la Patro Nia,
se ni uzu ”ci”.
W. J. Downes

tnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnf

tnnnnnnnnnnnns

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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Al nia Savanto
Kanti al vi matene, ho Savanto mia,
dum naskiĝas ĉiutage mia taga plano,
vin bonvenigi, ĉiopova Dio:
en spirita komunio vi venas kun amo.
Restu kun mi, Helpanto fidela,
amanto mia, de bataloj Forto,
tralumu la paŝojn, ĝojigu renkontantojn,
ne lasu min sola, de ĉiuj fontoj Fonto.
En mallumoj, ruinigoj droniĝas amikoj,
vi volas savi ilin ankaŭ per mi.
Por ĉiuj vi suferis, por ĉiuj vi mortis.
Ho, mi ne bremsu amon de vi.
En ofero golgota sur altaro
festenon brilan vi al ni proponas.
Vi, ĉiela Manĝo de valo nia larma,
ja tage eĉ nokte por nia savo penas.
Kanti al vi vespere, Savanto mia
dum pro laco falas bonul’ kaj malbonul’.
Alpremiĝi firme inter viaj brakoj,
vian koron aŭdi, aŭskulti Amon.
Bohuslaw Grim

ALVOKO AL LA POETOJ
Estas intencite starigi ASOCION DE POETOJ ESPERANTISTAJ: ĝi plikuraĝigus
niajn poetojn, dum la esperanta kulturo gajnus prestiĝon en neesperantistaj medioj.
Tiuj poetoj esperantistoj, kiuj jam publikigis siajn verkojn libroforme povas rekte
kaj senpere aliĝi.
La interesitoj skribu al S-ro Carmel Mallia, Old Governors Palace Str., 122 Vittoriosa - MALTA.

63

Baziliko S. Petro
La Baziliko de S. Petro en Vatikano estis konstruita sur la tombo de la
unua apostolo, martirigita sub Nerono en la jaro 64. Je la mezo de la dua
jarcento, sur tiu tombo en la enterigejo de malriĉuloj, flanke de la monteto Vatikano, daŭre vizitata de la piaj kristanoj, estis konstruita malgranda monumento: «memoraĵo».
Kaj ĉi tiu kuŝas precize sub la Konfesaltaro, kiel dokumentis la tuta historio kaj elfosaĵoj de ĉi tiuj lastaj jaroj, kiuj atingis nerefuteble tiun
pruvon (v. K.S. februaro 1970). Ĉe la tombo de la ĉefo de la apostoloj
ni preĝos por la unueco de la Eklezio.
La navo de S. Petro estas longa pli ol 200 metrojn. Ĉio tamen en ĉi tiu
baziliko estas tiel bone proporcia, ke je unua rigardo ĝi ofte seniluziigas
la vizitantojn. Nur la studo de la detaloj montras, poste, ĝian grandecon.
La transepto estas 137 m. larĝa. La kupolo atingas, ĝis la supro de la
kruco, 132 m. Gia diametro 42 m. En la kvara jarcento imperiestro Konstanteno konstruigis la unuan bazilikon, kiu en la 16a jarcento estis anstataŭita de la nuntempa, la plej granda preĝejo en la mondo. Ĉe la komenco de la dekstra navo, jen la «Pieta» skulptita de Michelangelo, nun,
post la atenco de iu frenezulo, ŝirmita per kontraŭkugla vitro. Sur la
altaroj dekstre kaj maldekstre ĉiuj bildoj estas mozaikoj laŭ originaloj de
grandaj pentristoj. Dekstre de la navo, apogita al la lasta pilastro estas
la bronza statuo de S. Petro, kies dekstra piedo estas forkonsumita de la
kisoj de la fidelularo. Ĉe la fundo de la absido, ĉirkaŭ la «Katedro de
S. Petro», estas la bronza kreaĵo, konata kiel «La Gloro de Bernini», ĉar
en tiu centro okaze de beatigoj aŭ enkanonigoj, aperas tuj post ilia proklamo, la bildo de la nova beatulo aŭ sanktulo (v. K.S. aprilo 1974, p.85).
Malsupre de la kupolo, maldekstre, troviĝas la Vatikanaj Grotoj, kun la
tomboj de ĉiuj lastaj papoj, Benedikto 15a, Pio l l a kaj 12a kaj Johano
23a; dum la korpo de sankta Pio lOa, la papo kiu en 1906 anoncis la
certan sukceson de Esperanto, kuŝas sub la altaro de la unua kapelo maldekstre.
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Aŭstralio
S-ro V J . T im m ins
73 A lexandria P arad e
H ornsby N.S.W.

Jugoslavio
S-ro F erenc Dongd
Ja v o rsk a ul. 4
24413 Paliĉ

Aŭstrujo
S-ro W. M u d rak
B eatrix g asse 19/9
A-1030 W ien I I I - P.K. 105.713

Kanado
S-ino Pauline Proulx
790-80 E Rue E st
C harlesbourg, Quebec

Belgujo
S-ro E ugeen P aesm an s
Lange K o ep o o rtstra a t 64
B 2000 A ntw erpen, tel. 321751
P.K. 41 45 89

Kolombio
P. Louis E. Palacios T oral
A partado Aereo 12-03
C artag en a

Brazilo
B.E.L. (B razila E sper. Ligo)
P raga d a R epublica 54, le
Rio de Ja n e iro
Britujo
S-ro N o rm an W. V igar
28 F ra n k la n d s Drive, W eibridge
13000 A ddlestone - S u rrey (A nglujo)
KT 15 1 EG
tel. W eybridge (0932) 45743
Cehoslovakio
S-ro Aleŝ B erk a
N a H arazi 1423
75501 V setin
Francujo
S-ro G aston V eron
Place de la P etite B ruyere
F 61700 D om front (O rn e)
CCP R ouen 1188-63 Z
Germanujo
S-ro G erh a rd Vogel
T o n d e rn str. 36
D 5 K oln 30 - P.K. K oln 166355
Hispanujo
S-ro M iguel M artinez
Av.da S an Jose 105, P ral. 3a
Z aragoza
Irlando
S-ro O ’Reilly P.J.
« W oodbine » B luebell
D ublin 12
Italujo
D-ro C.C. F e rra ri
V iale dei Mille, 37
1-20129 M ilano - tel. 267895
P.K. 3-7791
Japanujo
S-ro M atu b ara H a tiro (A nselm o)
N am im atu-tvo. 4 ban, 5 go
K
Irs*-hn

Koreo
S-ro Paul K iseng K im
I. P. O. Box 2752
Seoul - South-K oreo
M adagaskaro
S-ro R a m a n a n tso a C laude
D om inique G erard
Cite Ambohipo 469
T an an ariv e
Nederlando
S-ro S.P. S m its
S tad h o u d e rsrin g 326
Z o eterm eer
P.K. 68 51 24
Nov-Zelando
D-ro H am w ay Jo h an o
29 A rran str. A vondale
A uckland SW. 3
Polujo
Pola K atol. Unuiĝo E sper.
41800 Zabrze 1, s k r pt. 68
Portugalujo
S-ro M. M. L ourenĉo Gouveio
Caixa P ostal 456
F unchal-M adeira
Svislando
S-ro J. Lutz-Parolo
H im m e lric h str. 61
CH 6010 K riens LU
P.K. 60-1739
Urugvajo
D-ro R. Zeballos M orales
F ray M arcos (F lo r)
Usono
S-ro H. S. C orlett
7605 W inona Lane
Sebastopol, C alifornia 95472

rajtigo de la tribunalo de milano n. 208
(27 majo 1971)
respondeca direktoro:
longoni ferdinando
via s. ambrogio 2 / tel. 9960050
I / 20051 limbiate (mi)
presejo: scuola grafica
istituto salesiano s. zeno
via minzoni 50
37100 verona
/
ekspedo per poŝtabono / gr. III/70

