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Devizo de la Sankta Jaro
«Repaciĝo» estas la devizo
proklamita por la Sanka Jaro;
ĝin anoncas, en tutmonda krizo,
Romo kun insisto al homaro.

Sed parolu vere ne pri Dio,
se malamo regas vin, demona,
sento malamika, venĝebrio,
kontraŭ Lia leĝo am-ordona!

«Repaciĝo vojo al la paco!».
Kiu ĝin unue iru gvide,
se ne kristanar’ kun Dia graco,
elektita servi amon fide?

Se kun Dio vi en paco estas,
devas vi subigi militemon,
scias vi, ke daŭra tasko restas,
por paciĝo agi, meti semon.

Walter Mudrak
★

AVERTOJ
1. Prezidanto Don Longoni anoncis, ke fine aperis la jarlibro, komuna eldono de
IKUE kaj KELI, kiu enhavas la nomojn ne nur de la landaj asocioj, sed ankaŭ
de ĉiuj membroj. La kontrolo de la presprovoj postulis multege da tempo, pli
ol oni estis pensinta. En jarlibro vi trovos folieton kun la invito de nia
Prezidanto subteni per mon-donaco la grandajn elspezojn de ĉi tiu speciala eldono.
2. Konstanta adreso de la Kongreso de IKUE: P. Giacinto Jacobitti, Piazza S. Maria Maggiore 8, ROMA. Poŝtĝirkonto: 1/37638.
3. En la sekretariejo estas ankoraŭ folioj de glumarkoj favore al la lepruloj
kaj ekzempleroj de la libro «Ekumenismo kaj internacilingva problemo» de
P. Korytkowski: ĉiu folio kostas 500 lirojn ( = 2 germ. markojn), ĉiu libro
kostas 1.800 lirojn.
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PROGRAM O
LUNDON, 11-VIII:
post-tagmeze - Alveno de la kongresanoj al Domus Pacis.
h. 19
S. Meso kuncelebrata.
h. 20
Vespermanĝo - Interkona vespero
MARTON, 12.
h. 7,30
h. 9,30

Kunsido de la Estraro.
Solena inaŭguro. Malfermaj kantoj; bonvenigo fare de la Prezidanto de IKUE; festparolado de Prof. Henriko Paruzel; salutoj
de la reprezentantoj de la naciaj asocioj; kantado de la ensemblo
«Evangelia Ritmo».
Post-tagmeze liberaj ekskursoj.
h. 18,30 Kuncelebrado.
h. 21
Kultura programo. Prelego I: «Sankta Jaro kaj IKUE».
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MERKREDON, 13:
h. 7,30
h. 9
h. 14

h. 21

Fakaj laborkunsidoj.
Ekskurso gvidata tra la urbo. Baziliko S. Petro kaj Muzeoj Vatikanaj.
Vizito de la Baziliko S. Maria Maggiore - Foto de la grupo.
Vizito al la tombo de la Servantino de Dio, Maria Ter. Ledokowska.
Vespera programo. Prelego II: «Renoviĝo kaj repaciĝo».

JAŬDON, 14:
h. 7
h. 9,30
h. 21

Tuttaga ekskurso al Monte Cassino. Vizito de pola tombejo.
Kuncelebrado en la Abateja Preĝejo.
Distra vespero. Lumbildoj de P. A. Ciccanti.

VENDREDON, 15:
h. 8

Meditado.

h.

8,30

Vizito al la Bazil. S. Paŭlo kaj S. Johano en Laterano. Kuncelebrado. Jubilea Indulgenco. «Scala Santa».

h. 16,30

Bazil. S. Maria Maggiore: Papa alparolo dum la Diservo honore
al la Cielenprenita Maria.

h. 21

Varia artista programo. Prelego III: «Pilgrimado al Kristo pere
de lia Eklezio».

SABATON, 16:
h. 8
Kuncelebrado.
h. 9
Fermo de la Kongreso.

Je la mezo de aprilo la aliĝintoj al la Kongreso estis 237, el kiuj: 129 el Pollando,
60 el Italio, 14 el Francujo, 7 el Nederlando, 6 el Germanujo, Hispanujo, Jugoslavio;
4 el Hungarujo, 2 el Belgujo, Aŭstrujo kaj Usono, 1 el CeRoslovakio. Ni memoros
ĉiujn, kiuj ne povos veni en la Eteman Urbon.
Mirinde estas, ke la polaj gefratoj, malgraŭ longa vojaĝo kaj devizaj malfacilaĵoj, atingis tiel altan nombron, eĉ havas la absolutan plimulton.
Ni esperas, ke nia kara Prezidanto, kiu nun estas en malsanulejo, povos partopreni.
Ni preĝu por li!
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RADIO ROMA - NOVAĴOJ EL ITALUJO

MICHELANGEIOIE iOD IAR0IDE LIA NASKIGO
Teksto de Ghelardo G H E L A R D IN I, traduko de Antonio DE S A L V O

«Pli ol mortont’, Mifiael’, Anĝelo dia», kantis pri li Ariosto; kaj la adjektivo «dia» ripetiĝas daŭre en la verkoj de liaj samtempuloj, kiam oni
parolas pri Michelangelo. E1 ĉi tiu simpla fakto oni povas kompreni la
senfinan admiron, kiu ĉirkaŭis la vivon de tiu, kiu estis samtempe pentristo,
skulptisto, arkitekto, poeto, kaj en ĉiu el la kvar artoj kreis ĉefverkojn.
Li naskiĝis el ŝtonlaboristo, ĝuste antaŭ 5 jarcentoj, en Caprese, en la
ĉirkaŭaĵo de Arezzo; sed ekde kiam li estis knabo li vivis en Florenco,
kie Laŭrenco la Mirinda tuj ekvidis lian genion, lin protektis, lin instruigis
fare de la pentristo Domenico Ghirlandaio, lin allasis inter la klerajn amikojn, kiuj konsistigis la florencan kortegon. Tiel Michelangelo povis sin
eduki, ne nur je arto, sed ankaŭ je kulturo, ekkonante eĉ la platonan
filozofion, kiu tiam estis alte taksata. Tre frue liaj verkoj, pentraĵoj kaj
skulptaĵoj, mirigis pro sia noveco, sia forto, la alteco de la konceptoj. En
jarcento, en kiu la aliaj nur ŝatis la belan formon, malplenan je enhavo,
Michelangelo konceptis arton kiel verkon de alta pensmaniero kaj de senmakula konscienco de homo kaj de civitano; en iu letero li skribis, ke
«oni pentras per la cerbo kaj ne per la manoj». Li alproksimiĝas, pro tio,
al Dante, li estis Dante de pentroarto kaj skulptado; kaj efektive li havis
veran adoron por Dante Alighieri, tiel ke li verkis soneton, en kiu li deklaris, ke li volonte fordonus ĉiujn feliĉojn de 1’mondo por havi la genion
de Dante, kaj li eĉ akceptus la «maldolĉan ekzilon» de tiu grandulo.
La reganta familio Medici en Florenco kaj la Papoj en Romo luktadis
inter si por akiri la agadon de Michelangelo, tiel ke lia longdaŭra vivo
pasis, oni povas diri, jen en unu jen en la alia urbo. Kaj li laboris ĝis la
plej lastaj jaroj, kun nelaciĝebla persisto, ĝis liaj manoj ektremis kai li ne
plu kapablis teni la pezan skultptilon, kaj eĉ ne la malpezan penikon. Tiam,
sentante sin senutila, li sin adresis al Dio, kaj en belegaj versoj li petis la
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gracon esti forvokata al la ĉielo. Preskaŭ ŝajnas, ke ne plaĉis al Dio forpreni tian homon el la tero, ĉar Michelangelo jam delonge estis superinta
la limojn de ordinara vivo, li estis kompatinda maljunulo plena je malsanoj, sed li ankoraŭ vivis. Nur ĉe la sojlo de 90 jaroj lia maldika korpo,
konsumita de la penoj kaj de doloroj, cedis. Li mortis la 18-an de februaro
1564-a.
Ni diris, ke en sia tuta vivo Michelangelo estis ekzaltita de la homamasoj
kaj de la plej elstaraj geniuloj; ke la eminentaj homoj de tiu epoko lin
varme akceptis kaj honoris. Kial, do, li estis malfeliĉa? De kie venis liaj
doloroj? Ili venis de lia genieco, de lia temperamento mem, nervega, facile ekscitebla, malafabla. Li neniam estis kontenta pri la faritaj verkoj,
tiel ke ofte li forlasis ilin ĉe 1’mezo de la verkado, aŭ eĉ detruis ilin; li
havis subitajn inkubojn kaj timegojn; li pasadis de la sekureco de sia genio
al la plej kompleta senkuraĝiĝo. Iun tagon, aŭskultinte predikon de Girolamo Savonarola, kiu minace admonis pri la dia puno pro la malvirtoj
de la popolo, kaj profetece anoncis la alvenon de nova venĝisto, Michelangelo tiel multe ektimis, ke tiun saman nokton li forfuĝis el Florenco, surĉevale, kaj rifuĝis en Bolonjon. Alian fojon, en Romo, petinte tujan aŭdiencon de la papo (precize de la orgojla papo Julio 2-a, por kiu li estis pentranta, kaj kiu terurigis ĉiujn), Michelangelo, ĝenita pro la atendo, abrupte
forlasis Romon, nefininte la multnombrajn verkojn jam komencitajn, kaj
dirigis al la papo, ke ekde tiam la papo mem devos serĉi lin, se li deziros
profiti lian verkadon.
La ĉefverkoj de Michelangelo, en la skulpto-arto, estas la statuoj de «Davido», de «Moseo» kaj de la Madono kun la mortinta Kristo (la tiel nomita
«Pieta», kontraŭ kiun, antaŭ kelkaj jaroj, sin ĵetis krima frenezulo, klopodante ĝin detrui). La statuo de «Davido» troviĝas en Florenco, la aliaj
du en Romo, respektive en la preĝejo de «Sankta Petro en ligiloj» kaj
en tiu de «Sankta Petro en Vatikano». La statuo de «Davido» estis rekte
skulptita el marmoro, sen preparaj studoj, utiligante ŝtonon, en kiu alia
nelerta artisto estis jam skizinta alian figuron; Michelangelo faris la miraklon, ke li egale sukcesis eltiri el ĝi sian verkon.
Koncerne arkitekturon, la plej elstara verko de Michelangelo (krom la
Kapelo de familio Medici en la Nova Sakristio de la Preĝejo de Sankta
Laŭrenco en Florenco, kie troviĝas la mondkonata statuo «La Nokto»)
estas la kupolo de la Baziliko de Sankta Petro en Vatikano. Meze de senfinaj baroj Michelangelo sukcesis starigi la mirindan kupolon, la plej belan
en la mondo, tiun, kiu estis nomita de Ugo Foscolo «nova Olimpo levita
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en Romo al la dioj». Tiu kupolo estas tiom granda, ke per si mem ĝi montras la vojon al tiuj, kiuj trairas la roman kamparon. Kaj oni devas pensi,
ke ĝi estis verko de maljunaĝo, verko de okdekjara maljunulo!
En la pentro-arto, elstaras, ne nur kompare kun la aliaj verkoj de Michelangelo, sed ankaŭ super ĉiuj kreitaĵoj de tiu epoko, la freskoj pentritaj en
la volbo de la Siksta Kapelo en Vatikano, kaj la grandioza «Lasta Juĝo»
pentrita en la fona vando de la sama Kapelo. Kolosaj verkoj, kiujn la arthistoriisto Giorgio Vasari nomis «Lumturo de nia arto». Tuta poemo de
doloro kaj espero de 1’homaro konsistigas la okazintaĵojn de la Malnova
Testamento pentritajn en la volbo, tiel impete, ke oni pensas pri la skuiĝo
de arbaro trafita de uragano; kaj pri la «Lasta Juĝo», ispirita de la «Dia
Komedio» de Dante, oni povas prave aserti, ke ĝi estas inda je la dia poeto.
Sed tio ne jam sufiĉas. Michelangelo ankaŭ sukcesis elstari en la poezio,
larĝmezure superante la samepokajn lirikistojn, kiuj imitadis Francesco
Petrarca kun teknika lerteco, sed sen vera animo. Michelangelo havis la
animon, kaj kvankam li havis teknikajn malfacilaĵojn, kaj ne sukcesis eviti
akrajn sonojn kaj vorto-tordiĝojn, li esprimis plene tion, kion lia koro
sentis kaj lia menso meditis. Ankoraŭ hodiaŭ la versoj de Michelangelo
estas alte ŝatataj, precipe tiuj verkitaj en la lastaj jaroj, kiam li preĝpetis
de Dio pardonon kaj liberigan morton. En la aliaj, pli junaĝaj, viglas purega amo por la klera roma nobelulino Vittoria Colonna (ankaŭ ŝi poetino),
kaj potence esprimiĝas amo al arto kaj al patrolando. Prave estas famkonata la simpla epigramo, plenplena je doloro pro la malĝojaj kondiĉoj de
tiutempa Italujo, per kiu Michelangelo respondis al iu laŭdo farita de la
poeto Strozzi.
Ĉi tiu poeto, parolante pri la statuo «La Nokto» de Michelangelo (kiu
montras dormantan virinon), asertis, ke temas pri verko de anĝelo, kaj ke
ĝi ŝajnas vivanta:
«La Nokto, kiun vi vidas tiel dolĉe
dormanta, de anĝel’ estis skulptita
el dura ŝton’, kaj malgraŭ dorm’ ĝi vivas:
ĝin veku, nekredanto, ĝi ekparolos».
Nome de sia statuo, Michelangelo tiel respondis:
«Mi ŝatas dormon, kaj eĉ pli mian ŝtonkonsiston,
ĝis kiam daŭros damaĝo kaj honto:
ne vidi, ne senti, estas por mi granda bonŝanco.
Pro tio, ne veku min, mi petas, parolu mallaŭte».
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La 7. Interrreligia Kunveno Esperantista (IRKE) tutcerte okazos en la kadro de la
60. Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago laŭ la kongresprogramo. Ciu
ajn estas afable invitata partopreni kaj kunlabori laŭkapable. Sinjoro Josef EDER
estas komisiita de la konstanta sekretario de la IRKE-komitato, prepari kaj prezidi
la IRKE.
La temo estos laŭ la deziresprimo de kelkaj komitatanoj: «Kiumaniere ni povos
atingi la veran ekumenon?».
Po unu el ĉiu religia grupo pretigu skribitan referaĵon (maks. 5-minutan) kaj transdonu ĝin post la laŭtlego al la prezidanto! Kiu ne povos persone partopreni, sendu
la referaĵon al la prezidanto ĝis plej malfrue la 15. julio aŭ post tiu dato rekte al la
60. UK. en Kopenhago - por la Interreligia Kunveno Esperantista! La prezidanto
zorgos pri la laŭtlego.
Jen la adreso de la prezidanto por la ĉijara IRKE: Josef EDER, UEA-del., A-8020
Graz, Eggenberger Gŭrtel 32.

La konvencio de Lausanne
La evangelizado de la mondo: jen la temo, kiun la Kongreso de la evangeliaj eklezioj pritraktis en Lausanne la pasintan julion, de monatojn antaŭ
la katolika Sinodo en Romo.
Tiu kongreso estis taksata «grandega organiza sukceso», sed ankaŭ alarmkrio, ĉar hodiaŭ multaj kristanoj sub la influo de iuj teologoj kredas
ke la evangelizado ne estas plu dezirinda kaj necesa.
La Kongreso de Lausanne ne zorgis ekzameni novajn teologiajn ideojn,
sed pristudi la situacion de la nuntempa mondo rilate la evangelizadon
kaj skizi vastan programon, por ke ĉiuj homoj aŭskultu la mesaĝon de
Kristo kiel eble plej baldaŭe. Do kongreso de misiistoj, ne de teologoj.
La finaj konkludoj de la Kongreso estis redaktataj en la «Konvencio de
Lausanne», dokumento, kiun povas akcepti ĉiu katoliko rekonanta siajn
devojn antaŭ 2 miliardoj kaj 700 milionoj da gefratoj, kiuj ankoraŭ ne
ricevis la anoncon pri Kristo.
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Rilate la teologian enhavon multaj estas la punktoj, en kiuj la doktrinoj
evangelia kaj katolika konverĝas, sed en kelkaj punktoj ili diverĝas:

A) La evangelia Eklezio rekonas kiel unikan kriterion por kredo kaj praktiko la Sanktan Skribon, kies ispiron, integrecon kaj neŝanĝeblecon ĝi akceptas kaj deklaras. La Sankta Spirito daŭre parolas al homaro nur per la
paĝoj de la Biblio kaj donas al ĉiu homo la kapablon percepti la veron.
Tiel oni neas implicite la Tradicion kiel fonton de Revelacio kaj la rolon
de la Eklezio en la interpretado de la Sankta Skribo. Ankaŭ en la citajoj
neniam aperas la Tradicio kaj la eklezia doktrino.
B) La Konvencio rifuzas la «universalismon», t.e. la ideon ke povus esti
savata ankaŭ homo, kiu neniam aŭdis pri Kristo kaj do ne konvertiĝis al
Li. La katolika doktrino instruas, ke la graco de Kristo povas savi kaj fakte
savas mistermaniere ankaŭ homojn, kiuj neniam aŭdis pri Li.
C) La problemo de la evangelizado estas prezentata per dramaj esprimoj.
Ekzistas, oni diras tie, sava plano de Dio, kiu sendis sian Filon por alvoki
la elektitan popolon kaj sendi ĝin al aliaj popoloj, por ke ĝi anoncu la savan
volon de Dio. Sed tiu popolo malsukcesis en sia misio, sekve du miliardoj
kaj 700 milionoj da homoj ne konas Kriston. Oni povas demandi: kia
estos la sorto de tiuj, kiuj senkulpe ne konas Kriston? Tion la Konvencio
ne diras.
Do ni katolikoj taksas tre pozitiva tiun dokumenton, sed rimarkas kelkajn punktojn, kie ni ne samopinias.
P. G. T ebaldi

La sacerdoto devas esti konsolanto kaj amiko de la malriĉuloj, sed
por ke ili iru sen timo al la sacerdoto, li devas fariĝi malriĉulo.
Antoine Chevrier
La vivo de la homo sur la tero estas milito.

]ob

Oni devas akcepti la doloron en la plej vasta kaj pura parto de
1’animo.
M. Maeterlick
1
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APOSTOLA FAJRO

En decembro mi ricevis la numeron de julio-aŭgusto 1974 de E.K. Interesis min «Vento por nia muelilo», priparolita estis la prelego de s-ano
Wensing. Domaĝe, mi ne konas s-ron Wensing.
Prava estas lia rezonado: nepre ni bezonas fajron de apostoloj! Prave li
kritikas la malaktivecon de la «profesiaj» esperantistoj, kiuj fidele vizitas
la UK kaj la klubojn por distriĝi kaj amuziĝi. Vere pripensinda eĉ hontiga
estas fakto: la membraro de UEA hodiaŭ kaj antaŭ 13 jaroj ne ŝanĝiĝis.
Estas ankaŭ aliaj hontindaĵoj. Pri unu parolis al mi p. Korytkowski, pri
alia mi parolis al li - sed nur alorele. Sed la konkludo de la prelego, aŭ pli
ĝuste de la artikolo, estas mirinda sed miskomprena: «nia movado estas
treege malforta pro manko de mono».
Bonvole rimarku: apostola fajro estas malforta pro manko de mono. Se
ni uzas la vorton «apostolo» ni pensas pri malriĉaj Petro, Jakobo, Joano,
Paŭlo... sed ne pri la riĉema Judaso. Estis ankaŭ riĉaj disĉiploj aŭdintaj
Jezuon: Nikodemo, Jozefo de Arimateo. Tamen ne ili disvastigis la ideon
de la malriĉa ĉarpentisto el Nazareto, la evangelion de nia savo. Kaj poste:
kiom da riĉaĵo posedis Eklezio kaj la eklezianoj kontraŭ kiuj iris malriĉulo, Francisko el Asizo? Aŭ ĉu pli riĉa estis patro Maksimiliano Kolbe
por fondi Senmakulejon apud Varsovio kaj Nagasaki?
Ni venu al nia Esperanta kampo. Bedaŭrinde mi ne konas elĉerpe historion de E-movado, ĉar mi reesperantiĝis, tuŝita per la apostola fajro de
p. Paruzel, nur antaŭ ne longe. Sed mi ekkonis kelkajn IKUE-anojn,
verajn apostolojn - ne riĉulojn.
Patro Jacobitti el Romo, la simpla kaj modesta filo de S. Dominiko. Ĉu li
havas monon, bienon aŭ riĉaĵon? Mi vizitis lin ĉe M. Maggiore 8. Lia
loĝejo? Unu ĉambro servanta kiel laborejo, dormejo, gastejo k.t.p. Ŝajnas,
ke lia devizo estas: sen fanfaronado, kun apostola fajro servi al la Eklezio pere de Esperanto. Lian servon ni ĉiuj povas rimarki. Se iu vizitos la
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Sanktan Urbon - ĉiudimanĉe li povos partopreni esperantan Diservon.
La Katolika Sento, Misalo kaj aliaj entreprenoj estas lia verko. Organizo
de la IKUE-kongreso grandparte pezas sur la ŝultroj de la malgranda,
blanka patro.
La fluganta «Patro Esperanto», Albino Ciccanti. Kiom da mil kilometroj
li faris tra la tuta mondo, anoncante ankaŭ al la nekredantoj, ke Jezuo
venis savi nin ĉiujn, li anoncas la «bonan novaĵon» esperante ankaŭ al
neesperantistoj. Ofte oni povas trovi lin en televido, radio aŭ gazeto.
Belega kaj fruktoplena laboro.
Kiun bienon li posedas? Voton de malriĉeco en ordeno de sankta Francisko. Mi vizitis ankaŭ lin en Rimini ĉe la strato Bernardino 26. Tie li preparas parton de la malnova monaHa domo por la Centro de Esperanto,
por venonta esperanta ordeno. La superulo permesas, ke li apostolu poresperante, sed monon li ne povas doni, ĉar li ne havas ĝin. P. Cicanti ne
doloras pro tio. Li agadas. Iu diris al mi, ke pastro Paruzel estas aktiva kaj
multopova homo. Vere li loĝas en sia dometo en Zabrze kun sia nobla
fratino Otilia. Tio estas lia unika posedaĵo. Nenian alian riĉaĵon aŭ pension li havas. Li havas nur grandaniman fervoron kaj laboreman spiriton.
Nekredeble kiom da fortoj li bezonas por senĉesa agado diskonigi Muzilon
- «Esperanton en Muziko», kaj precipe por la katolika E-movado ne nur
en Polujo. Se li estus riĉulo, li nenion farus. Patro Georgio Korytkowski,
la pola studento en Romo. Li ne nur studas kaj skribas pri utileco de la
internacia lingvo por la ekumenaj aferoj - li ankaŭ gvidas kurson por siaj
kunfratoj, venintaj al Romo el diversaj landoj kaj kontinentoj. Ili revenos
hejmen kiel fervoraj esperantistoj - apostoloj, ĉar malriĉuloj do kun grandaj poresperantaj ŝancoj.
Ankaŭ mia «Evangelia Ritmo» sen mona subteno provas, kiel kantgrupo,
ion fari por disvastigi la ŝatatan de ni lingvon.
Kompreneble mi ne menciis, eĉ mi ne klopodis indiki ĉiujn grandajn apostolojn de Esperanto. Mi skribas nur pri miaj konatuloj. Pri ceteraj skribu
aliaj.
Menciitaj ekzemploj montras al ni, ke ne sufiĉas esti esperantisto. oni devas
nepre kredi kaj fidi je la ideo de 1’esperantismo.
Do ni estu ne nur esperantistoj sed samtempe fervoraj, fajraj apostoloj de
nia humanisma ideo.
Honore al ĉiuj tiaj!
P. LESZEK IREK
direktoro de la Evangelia Ritmo (Pollando)
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D-ro J. Kondor (Germanujo):
Tre kara kolego kaj samideano! La artikolo pri la Lepruloj kaj la detala atentigo
pri la glumarkoj en la februara n-ro de nia EK bonefikas. Ni jam forvendis preskaŭ
2000 DM-an valoron, el kiu sumo la pura gajno por la lepruloj baldaŭ superas la
100 DM-ojn. Laŭ Radio Wien eĉ iu soveta esperantisto el Soĉi (Nigra Maro) deziras
havi tiujn ĉi glumarkojn...
Antaŭ semajno mi ricevis belan libron, kiun vi nepre devas almenaŭ mencii en nia
EK. Temas pri la belega novelaro de Sandor J. Bako sub la titolo «Tiaj ni estas».
Oi eldoniĝis en 1965 en Los Angeles, lingve reviziis ĝin la Aŭstria Esperanto-Instituto
kaj rekomendis. La libro entenas 252 paĝojn kaj laŭ enhavo kaj stilo estas unu el
la plej bonaj last-tempaj E-literaturaĵoj.
★

Aleŝ Berka (Cefioslovakio):
Kara sacerdoto! Salutante vin kore, mi sendas mian esperantistan rememoron okaze
de mia 50-jara datreveno esperantista. Fakte de la komenco mi laboris por mia kara
IKUE.
Mi petis koncernajn instancojn ricevi permeson veturi al la Roma Kongreso, sed
vane. Do bonvolu tie certigi ĉiujn niajn anojn pri mia arda deziro, ke ili ĉiuj konsideru la gravan rolon de nia IKUE kaj de ĝia organo Espero Katolika. Certigu ilin,
ke nia kelkcentnombra IKUE-sekcio restas fidela al Romo, al nia granda familio
de fesuo Kristo.

Noto de la Redaktoro:
IKUE devas esti tre danka al S-ro Berka, prezidanto de la ĉeha sekcio de IKUE,
pro lia sindona agado por nia movado dum multaj jaroj. Lia fideleco al Kristo, al
la Eklezio kaj al la idealoj de nia movado kaj lia senlaca agado estu stimulo por ni
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ĉiuj! En la Eterna Urbo certe la kongresanoj memoros lin kaj lian fidelan asocion;
niaflanke ni petas jam nun, ili kaj ĉiuj aliaj IKUE-anoj preĝu, por ke Dio riĉe benu
nian Kongreson. Volonte mi publikigos lian raporton.
★

/. Tuinder (Nederlando):
Mi ĝojas pri la kampanjo por la lepruloj, kiun certe ĉiu subtenu. Partopreni en la
IKUE-Kongreso mi ne povos, ĉar en aŭgusto mi ne plu havos libertempon.

Noto de la Redaktoro:
Tiu ĉi paroloj de nia kara eks-prezidanto Jacques Tuindsr, membro de la ekumena
komisiono por la karita agado kaj jam de multaj jaroj sindona aganto favore al la
blinduloj en Afriko, stimulas nin esti pli kaj pli agemaj sur la tereno de la karito,
kiu estas la plej bela pruvo de aŭtentika kristaneco.
★

Redakcio de «Budapesta Informilo»:
«Budapesta Informilo» ekde 1970 regule aperadas, rapide informante siajn legantojn pri enlandaj kaj ĉefaj eksterlandaj okazintaĵoi de la Espsranto-Movado. Adreso:
Redaktorino de Budapesta Informilo Agnesa Sagvari, 1443 Budapest (Hungarujo),
Poŝtkesto 153.

Post 30 jaroj
Estas iuj tagoj en la vivo, kiujn oni neniam forgesos. Unu el tiuj tagoj
estas la 8-a de majo 1945. Mi naskiĝis en la jaro 1920 kaj tial ne estas
miro, ke mi estis soldato de la komenco ĝis la fmo de la milito, ĝis la kapitulacio de la «Grossdeutsche Wehrmacht». Mi bone sciis, kion mi travivos: eble malliberecon kaj suferadon...
Kiam mi retrospektive rigardas kaj pensas pri la ĉirkaŭ 55 milionoj da
mortintoj, kiujn la dua mondmilito sur ĉiuj frontoj kaj inter la civila loĝantaro postulis, mi fariĝas malĝoja. Mi revenis hejmen kaj kunportis
tiujn ĉi pensojn kaj tiun ĉi konvinkon: Tio ne devas denove okazi!
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A1 mi estas donacita mia vivo, por ke mi ĝin dediĉu al la lukto por la paco.
Mi scias: tiu ĉi estas granda vorto. Kaj mi scias, ke la paco estas ne nur
afero de ŝtataj aŭtoritatuloj, sed ĝi komencas sube: en la popolo, en la
familioj, en la lernejoj, en la fabrikoj, en la redakcioj. Tio ne estas novaĵo.
Gravaj aŭtoroj, filozofoj, patroj de la Eklezio instruis tion, kaj ne laste
tiu, kiu en sia evangelio predikis amon al ĉiuj kunhomoj: Jesuo.
Do mi klopodis en mia profesio kaj en mia ĉiutaga vivo labori por la paco,
vivi en bona harmonio kun proksimuloj. Mi tion faris bone kaj malbone:
kiu estas sanktulo?
Sed venis sciigoj el la tuta mondo: Korea milito, ribelo en Hungarujo,
masakroj en Biafro, militoj por Israelo, neniigo de afrikaj triboj en Burundo, hinda-pakistana milito, tragedio en Vietnamio kaj Bangladeŝo.
La kruelaĵoj dum Stalin kaj post Stalin en Ruslando estas konataj; la
akuzoj de Solŝenizyn estas klaraj. Ĉio donis al mi okazcn al demando:
en kia mondo ni vivas? ĉu la homo estas lupo al alia homo? ĉu la homaro
nenion lernis el la historio?
THILO KOCH
E1 la germana bulteno
«Kriegsgraberfŭrsorge»

Mallonga historio de la Sankta Jaro
La unua sankta jaro okazis en 1300 dank al Papo Bonifacio VIII. Tiu jubileo havis grandegan sukceson: ĉ. 2 milionoj da pilgrimantoj vizitis Romon. Klemento VI en 1349
ordonis, ke la Sankta Jaro okazu ĉiujn 50 jarojn, Urbano VIII
ĉiujn 33 jarojn (1389) kaj Paŭlo II ĉiujn 25 jarojn (1470).
En la jaro 1933 okazis speciala Jubileo por celebri la 19-an
jarcenton de nia Savo. La estonta Sankta Jaro okazos je la
fino de la miljaro: en la jaro 2000.
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Financa Raporto pri la IKIIE-kaso por la iaro 1974
Svisaj frankoj

Saldo 1-an de jan. 1974
Kotizoj
Fonduso «Nepagipovaj membroj»
Fonduso ESPERO KATOLIKA
Donacoj
Diversaĵoj (belgaj obligacioj)
EK presado kaj afrankado
Administrado
Kongresoj Como kaj Hamburg

Enspezoj
6484.—
6853.45
8.17
9.30
2423.25
4302.65

Elspezoj

20080.82

12586.82
7494.—

20080.82

20080.82

Saldo 31-an de dec. 1974

2085.95
4124.42
6171.35
2.—
167.20

Posedaĵo la 31-an de decembro 1974
Saldo ( = banka konto kuranta)
ŝparlibro nro. 36493.02
Posedajo

7494.—
5398.50
12892.50

Komparo de la posedaĵoj
Posedaĵo la 31-an de dec. 73
Posedaĵo la 31-an de dec. 74
Pliiĝo

11677.40
12892.50
1215.10

Emmenbrŭcke, la 26-an de januaro 1975
La kasisto: Paul Scherer
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BUDGETO 1975
Svisaj frankoj
Kotizoj
Fonduso «Nepagipovaj membroj»
Fonduso «Espero Katolika»
Donacoj
Libro-servo
Diversaĵoj

6300.—
200.—
50.—
700.—
50.—
300.—
7600.—

Elspezoj
EK presado kaj afrankado
Administrado
Roma kongreso
Diversaĵoj

7600.—
100.—
400.—
200.—
8300.—

Emmenbrŭcke, la 26-an de januaro 1975
La kasisto: Paul Scherer
★

Komentario al la financa raporto 1974
Kotizoj: 493 membroj pagis fr. 6853.45. La membrar-nombro malkreskis ĉar 60
kotizpagoj estas por 1975.
Diversajoj: Oi enhavas la rericevon de la belgaj obligacioj je la valoro de fr. 4025.80.
Tiun-ĉi sumon mi transigis al la ŝparlibro.
La ĝenerala stato de la kaso:
1-e La presado de EK nro. 650 kaj de la Kristana Esperanto-Revuo ankoraŭ ne
estas pagita. (entute ĉ. fr. 1000.—).
2-e La repago de la belgaj obligacioj estas eksterordinara enspezo.
3-e Malpliiĝo de la kotizoj por 74 (vidu supre).
Paul Scherer
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Raporto de la kas-kontrolantoj.
Rapport der Kassa-Revisoren.
Die unterzeichneten Revisoren haben die vorliegende Rechnung geprŭft. Sie stellen
fest:
1. Die Rechnung ist arithmetisch richtig.
2. Die Belege stimmen mit den Eintragungen im Kassabuch und im Bankkontokorrent ŭberein.
3. Dem Rechnungsfŭhrer wird fŭr die saubere und gewissenhafte Arbeit gedankt
und ihm Decharge erteilt.
4. Das Sparheft Nr. 36493.02 der Sparkassa der Administration St. Gallen verzeigt
per 31.12.1974 ein Guthaben von Fr. 5.398.50. Die Vermogensrechung verzeigt
ein Kapital von Fr. 12.892.50 (gegenŭber Vorjahr Fr. 11.677.40).
CH-6020 Emmenbrŭcke, 18 Marz 1975
Die Revisoren: H. Bucheli - A. Stadelmann - G. Albert

EL LA TESTAMENTO
DE HENRIKO HEINE
(1797 - 1856)
«... De kvar jaroj mi demetis ĉian filozofian orgojlon kaj mi
revenis al la ideoj kaj sento religiaj.
Mi mortas, kredante unu solan Dion, eternan, kreinton de la
mondo, kaj lian mizerikordon mi petagas por mia senmorta
animo.
Mi bedaŭras, ke en miaj verkoj kelkfoje mi parolis pri la
sanktaj aferoj sen la ŝuldata respekto, sed mi estis al tio
puŝita pli de la spirito de mia epoko ol de miaj propraj inklinoj.
Se mi, sen mia scio, ofendis la bonajn morojn kaj la moralon,
kiu estas la vera esenco de ĉiuj monoteistaj kredoj, mi pri
tio petas pardonon de Dio kaj de la homoj...».
>2«

*

Tiel el § 7 de la testamento de H. Heine «beletristo kaj Jura Doktoro, loĝanta en Parizo, strato de Amsterdam, 50», diktita en franca
lingvo al du notarioj, la 13an de Novembro 1851.
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an dai

ntantoj

Aŭstralio
S-ro V.J. T im m ins
73 A lexandria P a ra d e
H o rn sb y N.S.W.

Jugoslavio
S-ro F eren c Dongo
Ja v o rsk a ul. 4
24413 Paliĉ

Aŭstrujo
S-ro W. M u d rak
B e a trix g a sse 19/9
A-1030 W ien I I I - P.K. 105.713

Kanado
S-ino P auline P roulx
790-80 E Rue E st
C harlesbourg, Q uebec

Belgujo
S-ro E ugeen P aesm an s
Lange K o e p o o rtstra a t 64
B 2000 Antvverpen, tel. 321751
P.K. 41 45 89

Kolombio
P. Louis E. P alacios T o ral
A p artad o Aereo 12-03
C artag en a

Brazilo
B.E.L. (B ra z ila E sper. Ligo)
P raga d a R epublica 54, le
Rio de Ja n e iro
Brituĵo
S-ro N o rm an W. V igar
28 F ra n k la n d s D rive, W eibridge
13000 A ddlestone - S u rre y (A nglujo)
KT 15 1 EG
tel. W eybridge (0932) 45743
Cehoslovakio
S-ro Aleŝ B e rk a
N a H ara zi 1423
75501 V setin
Francujo
S-ro G aston V eron
Place de la P etite B ru y ere
F 61700 D o m fro n t (O rn e )
CCP R ouen 1188-63 Z
Germanujo
S-ro G e rh a rd Vogel
T o n d e rn str. 36
D 5 K dln 30 - P.K. K oln 166355
H ispanujo
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 a tu b a ra H a tiro (A nselm o)
N am im a tu -tyd, 4 ban, 5 go
S961'Ifciuinmde»> O osaka-hu

Koreo
S-ro P aul 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 e ra rd
Cite A m bohipo 469
T a n a n ariv e
N ederlando
S-ro S.P. S m its
S ta d 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 a n o
29 A rran str. A vondale
A uckland SW. 3
Polujo
Pola K atol. U nuiĝo E sper.
41800 Z abrze 1, s k r pt. 68
Portugalujo
S-ro M. M. L ourenĉo G ouveio
C aixa P o stal 456
F unch al-M ad eira
Svislando
S-ro J. L utz-Parolo
H im m e lric h str. 61
CH 6010 K rien s 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 alifo rn ia 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 minzonf 50
37100 verona
ekspedo per poŝtabono / gr. III/70

